
 
 
Nieuwsbrief februari 2021	
Nieuws 
 

Ø Coronavirus 
Wij zijn heel blij dat de kinderopvang weer open mocht na de tweede lockdown! Ik wil alle 
gastouders bedanken voor hun inzet! Veel gastouders hebben gewoon (een aantal) kinderen 
opgevangen.  
 
De beslisboom blijft wel nog steeds van kracht. De nieuwste versie is van 12 februari 2021 
(zie bijlage).  
 
Het is soms best onduidelijk, elke situatie vraagt weer om een andere aanpak. Twijfel je? 
Neem dan contact op met gastouderbureau de Admiraal of bel met het RIVM: 0800-1351 
(gratis, 8:00 – 20:00 uur). 
 

Ø Tegemoetkoming eigen bijdrage tijdens kinderopvang sluiting 
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig 
door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Soms is de 
tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat komt onder andere 
omdat de tegemoetkoming is berekend met de maximale uurprijs. Ook ouders die wel 
gebruik hebben gemaakt krijgen een tegemoetkoming 
van de SVB (tot de maximum uurprijs). Het kan zijn dat 
een gedeelte niet vergoed wordt. Dit gedeelte kan 
worden teruggevorderd bij de gastouder en het 
gastouderbureau. Dit gaat meestal om enkele tientjes 
(onder de € 10,- per berekeningsperiode wordt niet 
terugbetaald).  
 
Ik wil de vraagouders vragen om mij te berichten als zij de kosten boven het maximum 
uurtarief terug zouden willen. Ik kan dan de berekening gaan maken. Echter wijs ik jullie erop 
dat dit alleen geldt voor ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de opvang. Als ik 
geen bericht ontvang ga ik ervanuit dat de ouders hier vanaf zien.  
 

Ø Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid gastouderbureau de Admiraal: 
Maandag: 17:00 – 21:00 uur * 
Dinsdag: 9:00 – 21:00 uur 
Woensdag: 9:00 – 21:00 uur 
Donderdag: 17:00 – 21:00 uur* 
Vrijdag: 9:00 – 21:00 uur 
* Een Whatsapp bericht sturen kan natuurlijk altijd. Mocht iets prioriteit hebben zal ik 
uiteraard altijd even de gelegenheid nemen om terug te bellen.  



Ø Jaaropgave 
De jaaropgave van 2020 is terug te vinden in de online omgeving van gastouderbureau de 
Admiraal (waar tevens de urenregistratie plaatsvindt). Mocht het niet lukken deze te 
downloaden dan hoor ik dat graag. 
 
 

Cursussen 
 
Webinar: ‘ Hoe maak je van je kind een betere slaper?’. 
 

 
Dit maal biedt ik voor geïnteresseerde vraagouders en gastouders een gratis Webinar aan 
welke gegeven wordt door een slaapcoach. De titel van het webinar is: ‘ Hoe maak je van je 
kind een betere slaper?’.  
 
Slaapt jouw baby, dreumes, peuter of kleuter niet goed? Verlang je naar een ontspannen 
avondritueel? Kijk je uit naar een ononderbroken nacht? Of denk je: Niets aan te doen? Gaat 
vanzelf wel over? Kinderslaapcoach Leonie Vriend-Verduin uit Sint Pancras wuift die 
fabels met ferme hand weg: ‘ Slapen kun je leren, net als fietsen en zindelijk worden.’  
 
Leonie ondersteunt en begeleid ouders en gastouders bij het oppakken en aanpakken van 
allerlei slaapproblemen die ze bij hun (opvang)kind ervaren. Door haar tips kan de rust in het 
gezin terugkeren en kunnen zowel kind als ouders weer goed slapen. 
 
Speciaal voor ouders en gastouders geeft deze slaapcoach op maandag 12 april a.s. een 
ONLINE WEBINAR! Zie bijlage voor de flyer. 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@leoniecoacht.nl 
Wanneer: Maandag 12 april 
Tijd: 19:30 tot +/ 20:45 uur. 
Waar: Online (aanmeldinstructies ontvang je uiterlijk een week van tevoren.  
Website: www.leoniecoacht.nl  
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Wist u dat er 3 routes zijn die gevolgd kunnen worden binnen de meldcode? Dit zijn de 
routes: 
 
Route 1: Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
Route 2: Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict 
door een collega jegens een kind 
Route 3: Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag tussen kinderen onderling 
 
Tips en advies: Veilig Thuis. www.vooreenveiligthuis.nl 0800-2000 
(24 uur per dag).  
 



 
Pedagogisch beleidsplan 
Het pedagogisch beleidsplan bestaat uit de 4 pedagogische basisdoelen geformuleerd door 
Riksen Walraven. Tijdens een inspectie wordt gevraagd of de gastouder deze doelen weet 
en of ze deze doelen uitvoert in de praktijk. In de vorige nieuwsbrief werden de 4 doelen 
benoemd. Hieronder een uitleg van het tweede doel: 
 

Ø Persoonlijke competentie 
De ontwikkeling van ieder kind verloopt in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Een kind 
ontwikkeld hierbij zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Denk 
hierbij aan:  

• Afstemmen op de ontwikkelingsfase van ieder kind, 
• Ruimte geven om op lichamelijk, sociaal-emotioneel, verstandelijk en creatief gebied 

ontwikkelingen door te kunnen maken.  
• Het kind krijgt de ruimte om de wereld te ontdekken door voldoende beweegruimte en 

verschillend speelgoed.  
• Het kind heeft de ruimte om eigen activiteiten te kunnen kiezen maar er wordt wel 

rekening gehouden met de mogelijkheden van het kind, 
• Aansluiting bij wat het kind al kan en stimuleren van het kind zodat ontwikkelingen 

gemaakt kunnen worden, 
• Veel praten/communiceren met het kind bijvoorbeeld doormiddel van informatie/uitleg 

geven, voorlezen of het doen van rollenspellen met het kind, 
• Het geven van opdrachten of taakjes op het niveau van het kind, 
• Het complimenteren van het kind heeft invloed op het zelfvertrouwen van het kind wat 

leidt tot zelfstandigheid. 
 
De gastouders wordt geadviseerd om op de opvanglocatie de volgende materialen in huis te 
hebben: 

• Creatief materiaal zoals klei en knutselspullen, 
• Bouwspel zoals blokken, 
• Rustige spellen zoals puzzels en boekjes, 
• Bewegingsactiviteiten zoals een fietsje of (buiten)speelmateriaal zoals een voetbal, 
• Regelspellen zoals bordspellen, 
• Fantasiespel zoals verkleedkleren, kinderkeukenspullen. 

 

Oudercommissie 
De oudercommissie van Gastouderbureau De Admiraal is op dit moment 
nog in ontwikkeling. Heeft u als vraagouder interesse om zich aan te 
sluiten bij de oudercommissie? Neem dan contact op met De Admiraal. 
Er wordt nog gewerkt met een alternatieve oudercommissie. Dit 
alternatief is onder andere het enquêteren onder vraagouders.  
 
De komende maand wordt een enquête verstuurd onder alle vraagouders 
wat fungeert als alternatieve oudercommissie. Vraagouders kunnen hierin hun mening geven 
over bepaalde onderwerpen. De uitslag van de enquête wordt (net als voorgaande jaren) in 
een nieuwsbrief bekend gemaakt. 


