Onderzoek Yale naar verband
corona en kinderopvang
Een onderzoeksteam van de
Amerikaanse Yale University
heeft grootschalig onderzoek gedaan onder 57.000 medewerkers
in de Amerikaanse kinderopvang
in de eerste maanden van de
coronacrisis. De onderzoekers
wilden weten of kinderopvangprofessionals een groter risico
op Covid-19 lopen als hun kinderdagverblijf gewoon openblijft
tijdens de coronapandemie.
Dit is niet het geval. Zij lopen
evenveel risico op besmetting
als collega’s die thuiszitten omdat hun kinderdagverblijf
wel ‘in lockdown’ is. Het is wel van belang dat pedagogisch
professionals in kinderdagverblijven zich altijd houden aan
alle hygiënemaatregelen, benadrukken de onderzoekers. Dat
betekent vaak handen wassen, voldoende afstand houden,
oppervlakten en andere materialen consequent schoonmaken, medewerkers dagelijks checken op Covid-19-symptomen
en kinderen opvangen in vaste groepen.
Meer nieuwsberichten over de kinderopvang:
www.kiddo.net

Gids Uitdagend
speelplezier
Speelom lanceert de nieuwe, up-to-date
gids Uitdagend Speelplezier. Die gids is een
vervanging van het verouderde handboek
Veiligheid van Speelterreinen. Het boek
helpt je om de veiligheid van speelterreinen te controleren, met respect voor
speelkansen. Bestel de gids via
k-s.be/publicaties/
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Prentenboek van 2021:
Coco kan het!
Vandaag is een belangrijke dag. Alle babyvogels gaan
voor het eerst vliegen. ‘Ga jij ook maar, Coco. Je kunt
het!’ Alleen Coco durft niet… Wat is het hoog! Maar
ja, ze is écht een vogel. En alle vogels vliegen. Coco
weegt de voor- en nadelen tegen elkaar af, maar ze
weet het zeker: ze kan het ECHT niet. Dan moet mama een vleugeltje helpen. HUPSAKEE! Uit het nest ermee. ‘En goed fladderen met die vleugels!’
roept mama Coco na.
Deze mooie titel werd door de bibliotheken uitgeroepen tot Prentenboek
van het jaar 2021. Het boek staat centraal tijdens de komende Voorleesdagen van 20 tot en met 30 januari. In deze periode is het boek ook als minieditie verkrijgbaar. Op www.nationalevoorleesdagen.nl vind je een top tien
van heerlijke prentenboeken en nog veel meer tips en inspiratie.
Loes Riphagen, Coco kan het!. Gottmer. ¤ 14,95.

Het Nieuwe Beleggen
Gezond eten is belangrijk en
groente eten is een essentieel
onderdeel van een gezond
voedselpatroon. Maar het is
zowel voor kinderen als volwassenen best lastig om aan de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te komen. Twee vaders met
een passie voor goede voeding
kwamen met een oplossing. Zij
ontwikkelden ‘Groentegoed’,
heerlijke en gezonde spreads
voor op brood, toast of om te dippen. De vegetarische spreads zijn gemaakt
van groente en bevatten geen toegevoegde suikers en e-nummers. Sommige
spreads zijn vegan. Onder de titel ‘Het Nieuwe Beleggen’ zijn inmiddels zes
spreads op de markt gebracht: Tomaat Americain, Pompoen Roomkaas, Zoete
Aardappel Curry Madras, Kikkererwt Naturel, Kikkererwt Paprika en Kikkererwt
Hennepzaad. Kinderen vinden het heerlijk! www.groentegoed.com

Aantal onthaalouders blijft
dalen

Een boek over leven met TOS

In 2019 sloten in Vlaanderen 724 opvanginitiatieven de
deur, terwijl er maar 421 nieuwe opengingen. Vooral bij
onthaalouders is de terugval groot, zo blijkt uit cijfers
van Kind en Gezin. Dit jaar ziet de situatie er nog minder
rooskleurig uit. Als gevolg van de coronacrisis waren er tussen april en september nog minder starters dan in dezelfde
periode vorig jaar, terwijl er ook iets meer stoppers zijn.
Onthaalouders die ermee stoppen zijn vaak al wat ouder,
en sommigen behoren tot de risicogroep voor corona.
Kandidaat-starters haken dan weer af vanwege het lage
inkomen en het werkstatuut dat beperkte sociale rechten
biedt. Met een gemiddeld bruto maandloon van 2.314 euro
bengelen ze helemaal onder aan de loonladder. Gelukkig
blijft het aantal plaatsen – 45 per 100 kinderen – stabiel.

Kaat heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat betekent dat je taal moeilijk
vindt. Het begrijpen van wat andere mensen zeggen is lastig, maar ook zelf
dingen vertellen is moeilijk. Kaat heeft een Taalmonster in haar hoofd, dat een
rotzooi maakt van alle taal. In dit prentenboek lees je hoe het leven voor Kaat is,
met dat monster in haar hoofd en hoe Kaat door veel mensen geholpen wordt
om minder in de war te raken van taal. TOS is een nog relatief onbekende ontwikkelingsstoornis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ADHD of dyslexie, maar in
elke schoolklas zitten ook gemiddeld een of twee leerlingen
met TOS. Dit prentenboek geeft meer bekendheid aan een
taalontwikkelingsstoornis en maakt het mogelijk om met
kinderen over TOS te praten.
Janneke Ipenburg en Esther van Niel, Het
taalmonster van Kaat. Levendig Uitgever.
¤ 14,95, 6+

