
                                                  Gastouder Alien 
                                                                        Kleinschalige Kinderopvang 

Gastouder Alien                                                                                                                                                                       Telefoonnummer 0640647857                              
   
Emmalaan 11                                                                                                                                                                             info@gastouder-alien.nl  
  
6717JL EDE                                                                                                                                                                                 www.gastouder-alien.nl 
 
 

 
Nieuwsbrief september 2020 
 
Wat een bijzonder jaar 2020 
In januari zijn we enthousiast begonnen aan het nieuwe jaar. De kinderen hadden het naar hun zin en 
voelden zich vertrouwd bij mij. In maart moest de kinderopvang opeens sluiten in verband met COVID-
19. Dat was voor iedereen schakelen.  In deze periode heb ik noodopvang geboden aan kinderen van 
ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en ook aan kinderen van andere gastouders. Maar ik 
miste ‘mijn ’kinderen. In deze periode heb ik geprobeerd het contact een beetje te onderhouden door 
samen met beer Kiki filmpjes te maken. Ik heb pakketjes verstuurd en ben bij de kinderen langs 
geweest om knutselwerkjes te bezorgen; zo ook voor Moederdag, weet u het nog vaders? Wat vond 
ik het fijn toen ‘mijn’ kinderen weer mochten komen!  

Er waren een paar nieuwe regels waarvan de lastigste misschien wel was dat ouders niet 
naar binnen mochten. Voor sommige kinderen was het gelijk goed, andere kinderen 
moesten even wennen. Gelukkig was snel het vertrouwen weer terug. 
 

In de laatste maanden van dit jaar zijn er kinderen die vier jaar worden en naar de basisschool mogen. 
Voor mij even slikken maar goed en leuk om te zien hoe de kinderen gegroeid zijn! 
Gelukkig zijn er ook kinderen die jonger zijn en nog een poosje mogen blijven. En er zijn zusjes en een 
broertje geboren die bij mij in de opvang komen. Ik ga mijn best doen om alle kinderen ook het 
komende jaar weer in een vertrouwde en veilige omgeving te laten groeien. 
 

“Kinderen spelen niet om te leren maar leren door te spelen" 

Nieuwe zandbak 
Spelen in het zand vinden de meeste kinderen heerlijk. Sommige jongens 
lijken wel van het grondverzet, er werd zo hard gewerkt! De zandbak ging 
helemaal leeg (en gelukkig ook weer vol). Soms met vier of vijf kinderen in de 
schildpadzandbak werd toch een uitdaging. Afgelopen voorjaar is de tuin 
aangepast en hebben we een lekker grote zandbak gemaakt met een dakje 
erboven en er kwam ook nog een schommel. Hiervoor moest het speeltoestel 
gedraaid worden. Nu hebben we een heuse speeltuin en er wordt met veel 
plezier gespeeld. 
 
Actie voor KiKa 

Dit jaar zijn we in maart weer van start gegaan met de landelijke actie voor Kika 
“koekiemonsters bakken voor KiKa”. We hebben samen appelmoes gemaakt. De 
kinderen hebben laten zien hoe goed ze appels kunnen schillen met de 
appelschiller. Daarna in de pan, een beetje water, een beetje suiker en roeren 
maar. Wat is de appelmoes goed gelukt! Er is meer dan 100 kg 

appels verwerkt en er zijn heel veel potjes appelmoes verkocht. Toen ging de 
kinderopvang dicht en werd de actie gestaakt. Maar we zijn ruim boven het streefbedrag 
uitgekomen met een mooie opbrengst van €401,55! Ondanks het feit dat de bakmaand 
niet verliep zoals gepland is er landelijk toch bijna €38.000,- opgehaald! 
Bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 
 
 

 
 

http://www.gastouder-alien.nl/
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Opvangdagen 
Na veel wikken en wegen heb ik besloten het iets rustiger aan te gaan doen. Dat betekent dat ik een 
dag minder opvang ga aanbieden. Met ingang van januari 2021 zijn mijn opvangdagen maandag, 
dinsdag en donderdag. Voor de ouders die op deze dagen opvang afnemen verandert er niets. Met de 
ouders die opvang op de woensdag afnemen heb ik dit inmiddels besproken. 
 
Stagiaire 
Stagiaire Teresa moest in de Corona-periode door de maatregelen stoppen met haar stage. Ze heeft 
haar stage nu weer opgepakt en hoopt voor het einde van dit jaar haar diploma te halen. 
 
Wijziging uurtarief 
Per 4 januari 2021 gaat het uurtarief voor de opvang van €6,55 naar €6,85. 
Mijn uurtarief bestaat uit het basistarief plus extra kosten. De extra kosten zijn voor luiers, fruit, 
broodmaaltijd, drinken, tussendoortjes,  zonnebrandcrème ed. Dit hoeft u dus niet van huis mee te 
nemen en hiervoor krijgt u geen aparte rekening. 
De maximale kinderopvangtoeslag voor de gastouderopvang gaat zoals het er nu uitziet van €6,27 
(2020) naar €6,49 (2021) 
Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag Voor vragen over kinderopvang-
toeslag  kunt u ook terecht bij het gastouderbureau. 
 
Cursussen 

Cursussen die ik dit jaar heb gevolgd: 
-Brein en bewegen (in oktober 2020 volgt het tweede deel) 
-Baby en kindergebaren 
-De herhaling EHBO  
 

 
 
Help help (Liedje) 

Help, help ik ben mijn neus kwijt 
Help, help ik ben mijn neus kwijt  
Help, help ik ben mijn neus kwijt, waar zou ie zijn 

Zoek, zoek tussen je oren 
Zoek, zoek tussen je oren 
Zoek, zoek tussen je oren, daar moet ie zijn 

Hoi, hoi ik heb mijn neus terug 
Hoi, hoi ik heb mijn neus terug 
Hoi, hoi ik heb mijn neus terug, wat ben ik blij 

 

(CD Rood Rood Mannetje van Jeroen Schipper) 

https://www.youtube.com/watch?v=eOi8fu5ESOU&list=PLRbXosN13J5_FKHwSYcGTcmfzhQtJ64Q6&index=46&t=0s 

 

http://www.gastouder-alien.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag
https://www.youtube.com/watch?v=eOi8fu5ESOU&list=PLRbXosN13J5_FKHwSYcGTcmfzhQtJ64Q6&index=46&t=0s
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Lezen lezen lezen 
Als ik vergeet een boek te pakken als we aan tafel zitten dan word ik daar wel even op gewezen. Er 
wordt mij soms ook verteld welk boek dat mag zijn. Kinderen vinden voorlezen zo leuk! 
Door het inlassen van interactieve momenten tijdens het voorlezen worden de taalontwikkeling, het 
verhaalbegrip en de woordenschat van kinderen gestimuleerd. 
Interactief voorlezen wil zeggen dat het voorlezen van een prentenboek wordt onderbroken door open 
vragen over het verhaal of over de plaatjes te stellen. Spontane reacties van de kinderen kunnen ook 
een leuke aanleiding zijn voor een gesprekje. Beer Kiki heeft vaak vragen en de kinderen leggen dan 
graag uit hoe het zit of wat ze ervan vinden. 
 
In oktober 2019 met de Kinderboekenweek lazen we “Hond op reis” Hond droomt ervan om op reis te 
gaan en hij reist met allemaal verschillende vervoersmiddelen zelfs met een raket. 
Uit dezelfde serie hebben we ook gelezen: 
“Het fopcadeau”, het grootste cadeau is niet altijd het mooiste cadeau en het kan ook een leeg pakje 
zijn, haha dan is het een grapje. 
“Wiebelpinguïn”, over een pinguïn die niet stil kan zitten. 
“De snoepslang”, een slang die allemaal vormen opeet. 
 
In januari met de Nationale Voorleesdagen lazen we “Moppereend”. Eend had niemand om mee te 
spelen en mopperde en alle dieren mopperden mee. Er ontwikkelde zich een megantische wolk en 
uiteindelijk begon het te regenen en Moppereend flip-flopte vrolijk in de regen en alle dieren waren 
weer blij. 
We hebben ook “Woeste Willem” gelezen (Geef een prentenboek cadeau) over de vriendschap tussen 
de zeeman Woeste Willem en het jongetje Frank. 
Bij al deze boeken hebben we spelletjes gedaan, liedjes gezongen en geknutseld.   
Beer Kiki neemt vaak een nieuw boek of knutsel- en spelmaterialen mee in de knapzak, spannend! 
 
Dit jaar staat de Kinderboekenweek (30 september t/m 11 oktober) in het teken van geschiedenis met 
het thema “En toen?”. 

We lezen dan “Anna en haar familie”.  
Voor jonge kinderen is vroeger een lastig begrip. Vroeger was oma nog een baby, toen 
werd ze een kind, een mevrouw, een mama en nu is ze oma. Misschien heeft oma wel 
een foto van toen ze nog een kind was? Wat was er anders toen oma een kind was? 
 
 

In januari zijn weer de Nationale Voorleesdagen en lezen we ”Coco kan het” 
Dit boek is verkozen tot prentenboek van het jaar 2021. 
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien/ 
 
 
En natuurlijk lezen we weer veel meer boeken die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, 
zoals de seizoenen, zindelijk worden, kleuren en tellen, vriendjes, dieren, emoties, te veel om op te 
noemen. 

 

 

 

http://www.gastouder-alien.nl/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien/
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Corona-maatregelen 
De maatregelen omtrent het coronavirus hebben veel consequenties voor de kinderopvang. Ook als 
gastouder houd ik mij aan de regels van de Rijksoverheid en het protocol kinderopvang.  
De regels zijn soms niet helemaal duidelijk, wanneer kan een kind wel of niet naar de opvang?  
Op de site van de Rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie. 

Informatie voor ouders 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs 

Protocol voor de kinderopvang 

https://www.boink.info/nieuws/protocol-kinderopvang-corona-vernieuwd 

Hieronder ziet u de beslisboom zodat u zelf kunt kijken of uw kind naar de opvang kan.  
Overleg bij twijfel altijd met de gastouder voordat u uw kind brengt.  
Laten we samen ernaar streven om besmetting te voorkomen zodat de opvang open kan blijven. 
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Vrije dagen en vakantie 2021 

Hieronder vindt u de planning met de dagen waarop ik in 2021 geen opvang bied. Deze dagen hoeft u 

niet door te betalen. Heeft u in deze periode wel opvang nodig dan kan het gastouderbureau mogelijk 

iets voor u betekenen. 

 

2020 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

2021 

Pasen 

Koningsdag 

Hemelvaartsdag     

Pinksteren 

Zomervakantie 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

 

Week 41 (5 t/m 9 oktober 2020) 

Week 52 en 53 (21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

 

Maandag 5 maart 2021 

Dinsdag 27 april 2021 

Donderdag 13 mei 2021 

Maandag 24 mei 2021 

Deze geef ik persoonlijk door  

Week 41 (11 t/ 15 oktober 2021) 

Week 52 en 53 (27 dec 2021 t/m 7 jan 2022) 

 

 

*Bij vakantie (en ziekte/absentie) van de gastouder hoeft u de gastouder niet door te betalen. Dit geldt 

ook voor de officiële feestdagen. U dient zelf te zorgen voor vervangende opvang. Mogelijk kan het 

gastouderbureau hier iets voor u betekenen. De gastouder geeft vakantie minimaal vier weken van te 

voren schriftelijk aan u door. 

*Voor vakantie van de vraagouder, mits minimaal 4 weken van te voren schriftelijk doorgegeven, 

wordt door de gastouder geen betaling in rekening gebracht. Dit geldt voor één keer per jaar maximaal 

4 aaneengesloten weken. 

 

http://www.gastouder-alien.nl/

