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Beste gastouders en ouders,
Het einde van 2018 nadert en het is tijd
voor het laatste pedagogisch weetje van het jaar!
Vandaag willen het hebben over ….

“ het Einde jaar 2018”

Het einde jaar is bijna in zicht, het is weer een
gezellige tijd, de laatste dag van het jaar breekt
bijna aan. Het is gezellig in huis, de kerstboom
staat, er branden kaarsjes en er wordt gekookt,
gebakken en op de laatste dag van het jaar
worden er oliebollen gebakken. ‘Maar dit brengt ook risico’s met zich mee.
Denk ook hier aan!

Vaatwasser, fornuis en oven

Denk eens aan de vaatwasser. De stoom die vrijkomt, kan lelijke
brandwonden veroorzaken. Laat je baby dus niet bij de afwasmachine wanneer deze aan staat of net klaar is.
Wees er zeker van dat de vaat voldoende is afgekoeld voordat
je de vaatwasser opent. Ook tijdens
het koken kunnen akelige dingen
gebeuren. Houd je baby daarom
tijdens het koken uit de keuken.
Gebruik
zoveel mogelijk de achterste pitten
van de kookplaat en draai de stelen
van de pannen naar de zij- of achterkant. Met een fornuisrekje
voorkom je dat pannen omvallen
of dat je baby de pannen van de
kookplaat trekt. Een fornuisrekje
kun je kopen bij babyspeciaalzaken, thuiszorgwinkels of doe-het-zelfzaken.
Als de oven aanstaat, kan de buitenkant van de ovenruit erg heet worden. Een
ovenruitbeschermer schermt de hete ruit af. Je koopt een ovenruitbeschermer
bij babyspeciaalzaken. Let op: de ovenruitbeschermer wordt wel warm.

Kaarsen en warmtebronnen

Wees ook alert wanneer er kaarsen branden of
de openhaard aangestoken is. Ook kan je baby
uit nieuwsgierigheid gaan spelen met rondslingerende aanstekers of lucifers.
Goed opbergen dus!

De openhaard kun je afschermen met een
openhaardhekje. Dit is veiliger dan een vonkenscherm, omdat een openhaardhekje verankerd
is aan de muur en niet kan omvallen.

Ook een strijkbout kan pijnlijke brandwonden veroorzaken. Strijk daarom bij
voorkeur niet als je baby in de kamer rondkruipt of –loopt. En zet het strijkijzer
direct na gebruik hoog weg.

Wij wensen u
fijne kerstdagen
en een
veilige jaarwisseling
en vooral
een gezond
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