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Beste ouders en gastouders, 
 
Fijn dat u deze NewsLetter leest! Een bijzondere groet 
aan alle nieuwkomers binnen onze organisatie. Dit is 
de NewsLetter editie Zomer 2019. 
De KidsCentral Newsletter verschijnt 2x per jaar (in de 
zomer en in de winter). Tussendoor proberen wij u 
zoveel mogelijk via de mail op de hoogte te houden, 
met name wanneer er belangrijke zaken zijn.  
 
Zorg(en) voor kinderen bij warm weer 
De zomervakantie staat voor de deur. Denk eraan om 
kinderen goed in te smeren en ze veel te laten 
drinken. Het wordt eigenlijk afgeraden om tussen 

 
12:00u en 15:00u buiten in de zon te zijn met kleine 
kinderen. Zorg voor voldoende schaduwplekken en 
verkoeling d.m.v. van (zwem) badjes. U en jullie weten 
uiteraard wat veilig is voor kleine kinderen. Dat 
bespreken we immers jaarlijks bij de RIE. 
 
KidsCentral actief op ‘Heksen in touw’ 
Mirjam, Ingrid en Natascha waren namens KidsCentral 
zaterdag 29 juni aanwezig bij de markt “Heksen in 
Touw” in Oudewater. Dat het 30 graden was mocht de 
pret niet drukken. Er kwamen kinderen naar de kraam 
om maskers te maken en als ze het leuk vonden 
mochten ze ook een plakplaatje op hun arm of been. 
Wij hebben met ouders en gastouders gepraat en 

goede reclame gemaakt voor KidsCentral. De helium 
ballonnen die wij hadden uitgedeeld waren een 
succes. Ook kon iedereen meedoen met onze 
prijsvraag. “Hoeveel ijsschepjes zitten er in de pot?” 
Dit is uiteindelijk geraden door Mels de Bruijn. Hij won  
een knipkaart voor heel veel ijsjes van de befaamde 
ijssalon Roberto. Het was een gezellige, warme dag! 
 
Vaccinatiediscussie 
Er is de laatste tijd nogal veel aandacht in de media 
voor inenten. Uiteraard hebben wij daar als GOB ook 
over nagedacht. Een gastouder opereert zelfstandig 
en bepaalt zelf hoe ze de opvang vormgeeft. Dat is 
ook hier ons uitgangspunt. Er zijn uiteraard wettelijke 
bepalingen die gelden voor het gastouderwerk. 
Inenten heeft de overheid echter niet verplicht 
gesteld. Ouders hebben een vrije keuze om wel of niet  

 
in te laten enten. De gastouder kan zelf bepalen of ze 
wel of geen ingeënte kinderen opvangt. Wij gaan als 
GOB niet op dit vlak iets verbieden of verplichten. De 
ouder kan informeren naar het standpunt van de 
gastouder met betrekking tot inenten.  Wij blijven de 
berichtgeving hierover volgen en benader ons gerust 
met uw vragen. Tevens raden wij aan om deze 
informatie samen  door te lezen en die te bespreken: 
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijf
els. 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels
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Summerschool 
KidsCentral heeft voor (gast)ouders een Summer-
school cursus besteld en gratis beschikbaar gemaakt 
voor de achterban. Momenteel doen er ouders en 
gastouders mee aan deze door Kinderwijs tv 
vervaardigde cursus. Het is een online cursus die zij 
zelf in eigen tijd kunnen volgen. Er komen 
interessante onderwerpen in voor zoals ADHD, 
omgaan met (huil)baby’s, voeding, mediawijsheid, 
communicatie tussen gastouder en ouder etc. De 
eerste deelnemers (ouders en gastouders) hebben al 
een certificaat behaald. Wij zijn blij dat er zoveel 
enthousiaste mensen aan mee doen. Wij wensen 
degene die er nog mee bezig zijn veel succes!  
 
Cursus van pedagoog Danny Bras 
Afgelopen maart konden onze gastouders op kosten 
van KidsCentral meedoen aan de workshop 
“peuterpuberteit” die aangeboden werd door de 
bekende pedagoog Danny Bras.  
Het was erg interessant, zo hebben wij gehoord van 
de deelnemers. Vragen als ‘hoe werkt het peuterbrein 
eigenlijk precies?’ kwamen aan bod en we hebben 
o.a. kennisgenomen van wat door drs. Bras aangeduid  

 
wordt als “de innerlijke familie”. Ieder mens heeft zijn 
eigen behoeften, kwaliteiten en schaduwkanten. 
Naast de inhoudelijke kant, was het leuk en 
interessant om ervaringen als gastouders met elkaar 
uit te wisselen.  
 
Risico inventarisatie en evaluatie (RIE) 
Dat de kinderopvang in een veilige en gezonde 
omgeving plaatsvindt, is van heel groot belang voor 
ouders en gastouders. Eenmaal per jaar komt de 
consulente van KidsCentral de opvanglocatie 
controleren aan de hand van de RIE. Daarnaast kan de 
GGD tussendoor onaangekondigd langskomen. Dat 

gebeurt regelmatig ook in het werkgebied van 
KidsCentral. Er hoeft geen bijzondere aanleiding voor  

 
 
te zijn en wij van KidsCentral hebben ook geen enkele 
invloed op de vraag of en wanneer de GGD de 
gastouder bezoekt. Het is eenvoudigweg van groot 
belang dat alles op orde is in en rondom de 
kinderopvanglocatie. Voor de veiligheid van de 
kinderen maar ook voor je eigen veiligheid. 
Voorbeeld: Is de batterij van je rookmelder leeg? 
Vervang die dan direct. Wacht niet tot de controles 
jou erop wijzen. 
 
Kika-actie van gastouder Lia van Vliet 
Een van onze gastouders, Lia van Vliet (Calimero 
kinderopvang) heeft een actie op touw gezet samen 
met haar opvangkinderen. Ze hebben koektrommels 
versierd en koekjes gebakken om daarin te doen. Deze 
trommels met koekjes heeft ze verkocht en de 

opbrengst was voor Kika. Deze organisatie helpt om 
kanker bij kinderen te onderzoeken, bestrijden en 
behandelen. Dat spreekt ons bijzonder aan, ook 
omdat Willem bestuurslid is bij een plaatselijke 
afdeling van het KWF. Uiteraard heeft KidsCentral dan 
ook koektrommels aangeschaft voor op kantoor. We 
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kunnen u verzekeren: de drie mooie, unieke trommels 
zijn met veel genoegen leeggegeten!  
 
Vertrouwenspersoon KidsCentral 
Er kan een lastige situatie voorkomen waarbij je de 
behoefte voelt om dit met iemand te delen die wat 
verder van de situatie afstaat.  Daarvoor is een zgn. 
vertrouwenspersoon beschikbaar. KidsCentral heeft 
Fijke Fahner-Droog als vertrouwenspersoon. Wat is 
eigenlijk een vertrouwenspersoon? De KidsCentral-
vertrouwenspersoon is er voor ouders en gastouders 
die meldingen, observaties of klachten hebben over 

ongewenst gedrag. Dat kan zijn verbale of ook andere 
 agressie, geweld in allerlei vormen, seksuele 
intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of 
vormen van discriminatie. Een vertrouwenspersoon 
heeft een strikte geheimhoudingsplicht en gaat altijd 
vertrouwelijk om met jouw informatie. 
 
Dienstencentrum kinderopvang gestopt 
Marco Holtslag, de persoon die het Dienstencentrum 
Kinderopvang runde, is onverwacht overleden. Het 
werk is daarmee ook stil komen te liggen. En we 
kunnen dus niet langer gebruik maken van deze 
diensten en online cursussen zullen ook niet meer 
beschikbaar zijn. Het is nog niet duidelijk of er een 
opvolger komt. 
 
Wist u dat… 

o Er een extra hoge bonus (100 euro!) klaarligt 
voor iedereen die ons in contact kan brengen 
met een nieuwe, beschikbare en geschikte 
gastouder in de plaatsen Montfoort of 
Oudewater? Kijk en vraag maar eens uitvoerig 
om u heen. We horen heel graag van u. Deze 
speciale bonusregeling geldt in principe nog 
het hele jaar. En mocht u meerdere personen 
met ons in contact brengen dan geldt: voor 
iedere gastouder krijgt u 100 euro uitbetaald! 

o Wij graag ruim van tevoren horen als uw kind 
vier jaar wordt. Zijn er nog broertjes of zusjes 

bij de gastouder? Dan vindt er een herbe-
rekening plaats. Hoe meer uren u afneemt 
hoe lager de uurprijs (bureaukosten) is. 
KidsCentral maakt graag een offerte voor uw 
nieuwe situatie. 

o KidsCentral altijd moet beschikken over uw 
juiste emailadres? 

 
Kantoorsluiting  
Ons kantoor is in verband met de zomervakantie 
gesloten van 12 augustus tot en met 16 augustus. 
Vanaf 19 augustus staan we weer voor je klaar. Voor 
zeer dringende zaken kun je bellen naar het centrale 
mobiele nummer van KidsCentral: 06-18645063. Ook 
kun je je consulente proberen te bereiken. 
 
Zomervakantiegroet 
KidsCentral wenst iedereen een hele fijne zomer toe! 
Behaaglijke weersomstandigheden, geen ongelukken 
en veel ontspanning en plezier! Maak weer mooie 
herinneringen met elkaar!  

 
Een hartelijke groet van Ingrid, Natascha, Edith, 
Mirjam, Chantal, Fijke en Willem! 


