
Agenda
Vakantiesluiting 2019
Week 30-31-32 (bouwvak)

Open dag Blokkendoos
zaterdag 11 mei van 9.30 tot 
12.30 Kinderopvang de Blokken-
doos in Lithoijen.

Moederdag
zondag 12 mei

Vaderdag
zondag 16 juni 

Nationale Modderdag 2019
Tijdens de Modderdag op 28-06-
2019 ontdekken kinderen wat 
modder is, hoe je er mee kunt 
spelen en wat de verbinding met 
de aarde voor hen betekent. 
ModderDag in Nederland wordt 
georganiseerd door IVN. 

Week van de opvoeding 2019
Dit jaar is de week van de 
opvoeding van maandag 7 t/m 
zondag 13 oktober. Deze week 
zullen er diverse ouder informatie 
avonden zijn. Meer informatie volgt 
te zijner tijd.
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Nieuwsbrief Gastouderbureau 

Mei 2019

Inhoud nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief informatie over:
- Activiteiten & Agenda
- tip voor gastouders: Modderdag 2019
- week van de opvoeding 2019
- veranderingen Meldcode/ inhoud e-cursus voor gastouders

Mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, 
dan horen we het graag. 

Groeten, Gastouderbureau de Blokkendoos! 
Anke en Ans

Informatie Jan Pellegrom
Evenals voorgaande jaren ontvangen gastouders als bijlage in deze nieuws-
brief de jaarlijkse brochure voor gastouders van Jan Pellegrom. Hierin infor-
matie over hun inkomen, de belastingen, heffingskortingen en aftrekbare 
kosten. 

Open dag Blokkendoos
Op zaterdag 11 mei houdt de Blokkendoos een open dag van 9.30 tot 12.30. 
Alle belangstellende voor kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse op-
vang en/of gastouderopvang zijn van harte welkom.

Bereikbaarheid vakantieperiode
Onze opvanglocaties zijn een aantal weken per jaar gesloten. In de zomer-
vakantie zijn dat de weken 30-31 en 32. Tijdens deze weken blijven wij 
zoals u van ons gewend bent wel per e-mail bereikbaar voor de gastouders.
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Vies worden mag op 
ModderDag!
Op vrijdag 28 juni 2019 vindt in heel Nederland 
de ModderDag plaats. Doe je ook mee? Het is 
als gastouder ook ontzettend leuk om met de 
kinderen te spelen met modder. 
Wil je als gastouder inspiratie ontvangen voor 
verschillende modderactiviteiten, laat het 
ons dan weten, dan sturen we je een digitaal 
activiteitenboekje toe.

Vies worden mag! Als kinderen lekker kunnen 
aanmodderen, neemt de kwaliteit van hun spel 
toe. Zorg ervoor dat de kinderen op ModderDag 
kleren aan hebben die vies mogen worden 
en vraag de ouders om een extra set kleding, 
zwembroek/badpak en eventueel een handdoek 
mee. 

Kinderen ontdekken tijdens ModderDag weer 
wat modder is, hoe je ermee kunt spelen 
en hoe leuk de natuur is. Bij een heleboel 
kinderdagverblijven, bso’s, peuterspeelzalen, 
basisscholen en natuur- en milieucentra kun je op 
moddermonsters maken, moddertaartjes bakken 
en lekker vies worden.

Een internationaal succes
ModderDag is een wereldwijd initiatief onder de 
naam Mud Day. Honderdduizenden kinderen in 
binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief 
bezig met natuur. IVN Natuureducatie organiseert 
ModderDag in Nederland voor de zesde keer. 
Afgelopen jaar deden in Nederland meer dan 
160.000 kinderen op 3200 locaties mee.

IVN wil kinderen de leukste natuurlessen van de 
hele wereld geven. Dat is leerzaam en leuk voor 
henzelf, 
en later van essentieel belang voor het behoud 
van onze natuur. 
Dus: laarzen uit en lekker met je voeten de 
modder in! 
Ontdekken, spelen, leren, opgroeien in het 
besef dat we nu en later zuinig moeten zijn 
op onze natuur.

Kijk voor meer informatie over ModderDag op:
www.modderdag.nl.
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E-cursus Meldcode voor gastouders

Omdat de Meldcode vanaf 1 januari 2019 is gewijzigd, hebben gastouders inmiddels een e-learning ontvangen 
van de Augeo Academy. 

Een basisvoorwaarde voor kinderen om zich gezond te kunnen ontwikkelen is dat zij zich veilig voelen. Voor 
veel kinderen is dit niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld wanneer ouders in een (v)echtscheiding terechtkomen 
of als zij thuis te maken krijgen met kindermishandeling of verwaarlozing. 

Als gastouder speel je een belangrijke rol in het leven van een kind, maar soms is het moeilijk om signalen van 
onveilige situaties goed te duiden 
en te weten wat je het beste kunt doen wanneer je zorgen hebt.

Met deze 5 online modules kunnen gastouders kennis opdoen rondom de volgende thema’s:

Module 1: Casus verwaarlozing 
Kinderen krijgen niet altijd de zorg en aandacht die zij van hun ouders nodig hebben. Dit kan hun ontwikkeling 
belemmeren of zelfs schaden. Als gastouder ben je belangrijk in het vroeg signaleren van verwaarlozing. In 
deze module leer je hier meer over.

Module 2: Seksueel gedrag van kinderen 
In deze module leer je welk gedrag bij een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen hoort, welk gedrag 
van kinderen seksueel grensoverschrijdend is en hoe je kunt omgaan met dit gedrag.

Module 3: Casus oudersignalen
In de kinder –en gastouderopvang werk je met kinderen, maar je hebt ook te maken met de ouders van het 
kind. Wat zijn oudersignalen? En hoe ga je hiermee om? Dit leer je in deze module.

Module 4: Praten met kinderen 
In een gesprek met een kind kun je als gastouder signalen opvangen waaruit blijkt dat er thuis iets aan de 
hand is. Hierover praten is niet makkelijk, niet voor jou en niet voor het kind. In deze module leer je hoe je het 
gesprek met een kind aan kan gaan, na het opvangen van een signaal.

Module 5: Grensoverschrijdend gedrag door een collega
Wat doe je als jouw collega ‘over de grens’ gaat? Welke stappen moet je ondernemen? In deze module leer je 
hier meer over. Na afronding van alle modules kun je een bewijs van deelname downloaden.

We verzoeken alle gastouders om deze module op kort termijn te maken. Het certificaat kan na het afronden 
doorgestuurd worden naar Anke.

Wanneer er vragen zijn over de Meldcode kunnen deze altijd gesteld worden aan Anke of Ans.
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Campagne gehoorschade bij 
kinderen voorkomen

VeiligheidNL lanceert campagne om 
gehoorschade te voorkomen met rapper Idaly
Ouders vaak niet bewust van kans op 
gehoorschade door koptelefoon of oortjes

Amsterdam, mrt.2019 – Uit onderzoek in op-
dracht van VeiligheidNL blijkt dat een kwart van 
de ouders geen idee heeft hoe hard thuis het 
volume op de koptelefoon of oortjes van hun 
kinderen staat bij het 
luisteren naar muziek, gamen of kijken van 
YouTube filmpjes. Dit terwijl 1 op de 7 kinderen 
in de leeftijd van 9-11 jaar al gehoorschade heeft 
en er een relatie is met muziek luisteren*. Te lang 
en op hoog volume luisteren met een koptele-
foon of oortjes kan op termijn gehoorschade 
opleveren. VeiligheidNL wil met de campagne 
ouders en kinderen ervan bewust maken dat 
gehoorschade bij kinderen voorkomen kan 
worden met de juiste maatregelen. Samen met 
rapper Idaly wil VeiligheidNL kinderen en ouders 
bereiken.

Onwetendheid bij ouders
Het onderzoek van VeiligheidNL toont aan dat 
bijna alle kinderen (94%) van 10 tot en met 15 
jaar een koptelefoon of oortjes gebruiken om 
naar muziek te luisteren, te gamen of filmpjes 
te kijken. Uit onderzoek onder basisscholieren** 
blijkt dat 25% van de kinderen aangeeft wel eens 
een piep in het oor te hebben na het luisteren 
van muziek via een koptelefoon of oortjes. Dit 
terwijl slechts 4,5% van de ouders in dit onder-
zoek aangeeft dat hun kind wel eens last heeft 
van een piep na gebruik van een koptelefoon 
of oortjes. Hieruit blijkt dat ouders niet goed op 
de hoogte zijn van de staat van het gehoor van 

hun kind. Je kunt als ouder maatregelen treffen, 
maar deze maatregelen zijn vaak nog vrij onbekend. 
Bijna de helft van de ouders weet namelijk niet of 
er een volumebegrenzer op het apparaat van hun 
kind staat (44%), of er een volumebegrenzer op de 
koptelefoon zit (48%) en of deze een noise-cancel-
lingfunctie heeft (53%). Verder zien we dat bij de 
keuze voor een koptelefoon of oortjes veiligheid nog 
geen bewuste rol speelt. De keuze wordt gemaakt op 
basis van favoriete type van het kind, vanwege het 
draagcomfort of men gebruikt wat er bij een ander 
apparaat meegeleverd wordt.

Campagne: Knoop dit goed in je oren
VeiligheidNL start daarom met de campagne: 
“Knoop dit goed in je oren” om ouders en kinderen 
bewust om te laten gaan met het gebruik van een 
koptelefoon of oortjes en hiermee gehoorschade te 
voorkomen. Om gehoorschade te voorkomen, is het 
gebruik van een goede koptelefoon of goede oortjes 
belangrijk, bijvoorbeeld met noise-cancelling of een 
koptelefoon over de oren, zodat het volume niet 
hard hoeft. Wij hebben als doel ouders en kinderen 
bewuster om te laten gaan met het luisteren naar 
muziek, gamen en kijken van YouTube filmpjes. 
Spreek samen met je kind af dat het volume niet 
harder dan tweederde van de volumebalk mag of zet 
de volumebegrenzer aan. De slogan van de cam-
pagne is: “Goed geluid is geen hard geluid. Knoop dit 
goed in je oren en gebruik thuis een goede koptele-
foon of oortjes”.



Prelaat van de bergplein 10, 5396 PH Lithoijen, tel: 0412-482191  
06-13825468  email: anke.blokkendoos@gmail.com  www.deblokkendoos.com

Rol ouders cruciaal
KNO-arts Marc van der Schroeff schrikt van de on-
wetendheid van de ouders. “Het is een kwalijke zaak 
dat kinderen onder de neus van hun ouders, ge-
hoorschade kunnen oplopen. Het is belangrijk dat 
ouders erop toezien dat hun kinderen veilig luisteren 
door bijvoorbeeld een volumebegrenzer in te stellen 
en een goede koptelefoon of oortjes te gebruiken, 
bijvoorbeeld met noise-cancelling of een koptele-
foon over de oren. Ook is het raadzaam om als ouder 
met je kind in gesprek te gaan over geluid en ge-
hoorschade.”

 
Idaly: bewustwording bij kinderen belangrijk
Idaly is een Nederlandse rapper (23 jaar) van het hi-
phop platenlabel TopNotch. Hij wil namens de muz-
iekindustrie aandacht vragen voor gehoorschade 
onder kinderen. “Helaas is gehoorschade een prob-
leem dat ik vaak tegenkom in de muziekwereld. Ik 
denk dat het daarom goed is als er steeds meer kin-
deren weten hoe gehoorschade kan ontstaan. Juist 
bij deze groep wordt het nog vaak onderschat. Ik 
hoop dat ik hen kan oproepen om veilig naar muziek 
te luisteren. Ik ben trots dat ik een steentje bij kan 
dragen aan deze campagne”.

Voor meer informatie over de clip 
en een gezond gehoor: 
www.luisternaaridaly.nl.

Dit jaar is de week van de opvoeding van maandag 
7 t/m zondag 13 oktober. 
 
De Week van de Opvoeding staat in het teken 
van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden van 
kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best 
lastig. Ouders én professionals die te maken hebben 
met opvoeden staan er niet alleen voor. Ouders, 
medeopvoeders en professionals ontmoeten elkaar 
en wisselen gedachten uit. Het gaat om het bewust 
worden en uitspreken van opvoedvragen en vragen 
rondom het ouderschap die veel ouders hebben. 
 
Evenals vorig jaar organiseren we in 
samenwerking met verschillende andere scholen 
en kinderdagverblijven diverse informatieavonden. 
Je kunt gratis en vrijblijvend bij één of meerdere 
informatieavonden naar keuze bezoeken. Iedereen 
is van harte welkom. 
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over geelzucht en andere reis-gerelateerde 

ziekten vindt u op de website van GGD 

Reisvaccinaties  Kijk op de website www.

ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land 

dat u bezoekt vaccinaties aanbevolen 

worden. Hieronder treft u nog een 

afbeelding met de risicolanden 

Hepatitis A. 

Op zaterdagochtend 25 maart zijn er 

extra spreekuren op de locaties Tilburg en 

‘s-Hertogenbosch. Er wordt op deze datum 

geen weekendtoeslag gerekend, kijk voor de 

tarieven op: 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/tarieven

Afspraken kunnen gemaakt worden via de 

website: www.ggdreisvaccinaties.nl of via het 

Afsprakenbureau  0900-8222467.

Meer informatie:

Op verzoek van de GGDHVB ontvangt u onderstaand bericht:

Op vakantie naar Marokko, Turkije, Indonesië, Thailand 

of Zuid Afrika?

 Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het 

buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw 

kinderen gevaccineerd zijn.  Voor een groot aantal landen 

adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke geelzucht 

(hepatitis A). 

Ouders gaan er vaak van uit dat hun kinderen benodigde 

vaccinaties hebben gehad via het Rijksvaccinatieprogramma. 

Hepatitis A maakt hier echter geen deel van uit.

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. 

De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, 

deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra, scholen 

en crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek 

en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar 

huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/

zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel 

gezondheidsproblemen te voorkomen.


