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Beste ouders/gastouders,
De zomertijd is ingegaan, we kunnen weer gaan genieten van onze mooie en lange
Zeeuwse lente dagen.

Dansen:
In januari hebben we een demo ‘Draag en dans’ gehad van dansschool van Eijkeren.
Ouders konden zich met hun kind opgeven om te dansen met een draagdoek. Het
was een groot succes en erg leuk!
Wet IKK:
Vóór juni 2018 moeten alle medewerkers ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang en gekoppeld zijn aan De Zoete Inval. De meeste gastouders en hun
huisgenoten hebben dit reeds gedaan.
EHAK/BHV:
Zaterdag 10 maart hadden we onze jaarlijkse herhaling EHAK en BHV met ons team
en gastouders onder leiding van André de Rijke. Het was ontzettend leerzaam,
gezellig en leuk. Deze keer hebben we goed geoefend met het ontruimen van ons
pand, het aanleggen van verschillende verbanden en in teams gewerkt aan de
theorie. Uiteraard ook goed geoefend met het reanimeren en oefenen met de AED.

Informatie avond over TOS:
Dinsdag 3 april hebben alle pedagogisch medewerkers en enkele gastouders een
informatieavond gehad over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en taalachterstand.
Deze informatie avond is gegeven door 2 medewerkers van Auris. TOS komt best
vaak voor, 1 op de 20 kinderen heeft TOS. Het komt vaker voor bij jongens dan bij
meisjes. TOS heeft invloed op leren, communicatie en gedrag. We hebben het gehad
over de oorzaak, signalen, invloed en de aanpak.
We begonnen de avond met een voorstelrondje. Daarna hebben we een kennisquiz
gedaan om te testen hoeveel wij wisten over taalontwikkelingsstoornissen. Bianca
had de meeste vragen goed beantwoord en had deze quiz gewonnen. Ze kreeg als
prijs lekkere Paaseitjes ☺ Vervolgens hebben we geluisterd naar hoe wij TOS
kunnen herkennen bij kinderen en wat je kan doen als pedagogisch medewerker en
gastouder. Hierna werden we zelf aan het werk gezet met verschillende materialen.
Dit was heel erg leerzaam.
U kunt via www.kindentaal.logopedie.nl/site/sneltest een sneltest doen als u zorgen
heeft over uw kind. Ook is er een app beschikbaar die heet ‘Van nul tot taal’. Hierin
zijn handige tips te vinden om taal te stimuleren bij uw kind. Meer informatie kunt u
vinden op: www.aurisinfo.nl

Op de hoogte blijven:
Voor actuele zaken van De Zoete Inval kunt u onze pagina liken op
Facebook en/of ons volgen op Instagram. Ook vindt u veel informatie op
onze site: www.kinderdagverblijfdezoeteinval.nl
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