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Nieuwsbrief september 2021 
 
 
Lekker spelen 
De eerste weken van dit jaar hadden we nog de tweede lockdown periode vanwege corona. Gelukkig 
mochten gastouders deze keer open blijven en konden de kinderen komen tenzij er klachten waren.  
Iedereen houdt zich goed aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en de beslisboom wordt gebruikt bij 
twijfel of een kind naar de opvang mag. De kinderen waren er al aan gewend dat ouders nu bij de 
deur afscheid nemen. Verder is er voor de kinderen weinig veranderd en kunnen ze lekker spelen. 
Voor mij zijn er extra regels waaraan ik mij moet houden (protocol kinderopvang en regels van de 
Rijksoverheid) maar ik mag vooral weer genieten van en met de kinderen. 
Op dit moment zijn er veel jonge kinderen in de opvang die ik mag verzorgen en begeleiden. Heerlijk 
om de kinderen te zien groeien, lichamelijk maar ook in hun begrip en spel.  
 

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

 
 
Boeken  
Nationale voorleesdagen 2021 

Het prentenboek van het jaar 2021 is ‘Coco kan het’ van Loes Ribhagen. 
We hebben het boek veel gelezen en daarbij allerlei activiteiten gedaan. 
De kinderen hebben ervan genoten! 
 
Tot prentenboek van het jaar 2022 is gekozen ‘Maar eerst 
ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp. De nationale 
voorleesdagen in 2022 zijn van 26 januari t/m 5 februari.  

De prentenboeken top tien 2022 kunt u vinden op internet 
(www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien) 
 
 

Andere boeken die we dit jaar gelezen hebben zijn: 
Blij uit het ei, Elmer de kleurtjesolifant, We hebben er een geitje bij, Rupsje 
Nooitgenoeg, Mama kwijt, Een voor jou en twee voor mij, Waar is beer, Max en 
de Maximonsters, Voor mij! en nog veel, veel meer! 
Via Zoom hebben we meegedaan met ‘gebaren met Rupsje Nooitgenoeg’ 

georganiseerd door Cultura. Wat genieten kinderen toch van voorlezen! 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien
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Kinderboekenweek  
Het thema van de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) is ‘Worden wat je 
wil’. Het prentenboek voor de Kinderboekenweek is gemaakt door Mark Janssen 
en heet ‘Dromer’. De boeken zijn geschikt voor oudere peuters en kinderen die 
naar de basisschool gaan. 
Wij gaan het hier in deze periode met beer Kiki hebben over zwaailichten, 
politie, brandweer en ambulance. 
 
 

Kindermuziekweek 
Wij zingen samen veel liedjes en we maken muziek. Met verjaardagen komt zeker de 
bak met muziekinstrumenten tevoorschijn. Muziek maken is altijd feest!  

Dit jaar hebben we meegedaan aan de landelijke Kindermuziekweek. Er was een uitgebreid 
programma voor alle leeftijden.  
Wat een plezier hebben we gemaakt met livestreams van Dirk Scheele en Jeroen Schipper. Wat 
hebben we genoten van de Zoom les ‘Muziek voor de allerkleinsten’ en we hebben gekeken naar 
‘Apennoten klassiek’ en ‘Kliederen met klanken’. 
De Kindermuziekweek in 2022 is van 1 t/m 10 april  (www.kindermuziekweek.nl). 
 
 
Actie voor Kika   
Dit jaar was er geen actie met de kinderen voor KiKa. Met de coronamaatregelen en 
veel erg jonge kinderen in de opvang vond ik het lastig iets te bedenken. De strijd tegen 
kinderkanker is enorm belangrijk en ik blijf dit doel dan ook structureel steunen! Dit jaar 
dus geen actie met de kinderen maar wel een extra donatie gedaan als gastouder.  
Wilt u KiKa ook steunen?   https://secure.kika.nl/doneer/ 
 
 

Stagiaires 
In april ben ik opnieuw getoetst door SBB (Stage Beroepsonderwijs en 
Bedrijfsleven) en goed bevonden om erkend leerbedrijf te blijven. 
Stagiaire Teresa heeft ondanks wat strubbelingen door de corona 
periode haar diploma gehaald. 
In september is er een nieuwe stagiaire gestart, Kyra. U heeft haar 
misschien al gezien. Kyra doet een beroepsopleiding aan het Dulon 
College en komt drie dagen in de week stagelopen.  

 
 
 
Uurtarief 
Het uurtarief van “Gastouder Alien” laat ik in 2022 ongewijzigd, €6,85 per uur per kind. Het kabinet 
verhoogt de kinderopvangtoeslag met 0,5%. De maximale vergoeding voor gastouderopvang gaat in 
2022 van maximaal €6,49 naar maximaal €6,52. Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u 
vinden op de site van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag. 
Voor vragen over kinderopvangtoeslag kunt u ook terecht bij het gastouderbureau. 
 
 

https://secure.kika.nl/doneer/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag
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Trainingen 
Cursussen en trainingen zijn in de afgelopen periode vanwege de coronamaatregelen vaak afgelast of 
online gegeven.  
Webinars die ik heb gevolgd zijn: 
30 maart online info van de GGD over corona in de kinderopvang 
17 april Workshop Spelbegeleiding door Lizette Aarts van Vrolijkspel 
11 mei Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
18 september Workshop Risicivol spel door Lizette Aarts van Vrolijkspel 
 

In het vooruitzicht: 
29 september scholingsavond online training van Carla van Wensen: 
Kind in evenwicht  
Over niet begrepen gedrag, niet begrepen lichamelijke klachten en reflexpatronen 
 
16 oktober weer een fysieke training: 
De gevaren van stoornisdenken door Ron Baars (KiKi training & coaching) 

Wat is gewoon en wat is bijzonder? Verder kijken dan een opgeplakt label. 
 
 
Liedje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Tekst en muziek: Jeroen Schipper 

Uitgebracht op: Rood Rood Mannetje 
 
 

https://www.kinderliedjes.info/rood-rood-mannetje/

