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Nieuwsbrief winter 2020/2021 
Gastouderbureau KidsCentral  
 

 
 
Beste ouders en gastouders, 
 
Fijn dat u deze nieuwsbrief leest! En een bijzondere groet aan alle 
nieuwkomers binnen onze organisatie. Dit is onze nieuwsbrief in 
de editie: winter 2020. De KidsCentral nieuwsbrief verschijnt 2 
keer per jaar. Tussendoor proberen wij u, ouder en gastouder, 
zoveel mogelijk via de mail op de hoogte te houden, met name 
wanneer er belangrijke en/of enigszins dringende zaken zijn.  
 
EHBO herhalingen 
 
In juni, september en begin oktober konden er ondanks corona 
toch EHBO herhalingen plaatsvinden. In juni een groepje van 6 
gastouders en de andere groepen met maximaal 13 gastouders. 
Dit jaar voor het eerst in samenwerking met een voor ons nieuwe 
organisatie, Livis. Als locatie konden wij hiervoor de kantine van 
ons eigen kantoor in Woerden gebruiken wat erg fijn was. Bij 
iedere herhaling was er iemand van KidsCentral aanwezig voor 
een praatje en de catering. Het was even wennen met de 1,5 
meter regel en wat andere corona aanpassingen, maar het was 
weer erg leerzaam. We willen iedereen bedanken voor zijn inzet! 
In januari is er weer een groep die de EHBO herhaalt. 

 
 
Gastouderbijeenkomsten voorjaar 
 
De afgelopen zomer hebben we een Summerschool aangeboden 
en daar is in ruime mate gebruik van gemaakt. Dat is fijn! Op korte 
termijn hopen wij een online bijeenkomst aan te bieden rondom 
een thema. De gastouders krijgen dan een inlog of 
aanmeldingslinkje waarmee ze deel kunnen nemen van achter de 
pc, laptop of smartphone. Met een groepje van bijvoorbeeld 10 

gastouders is er een digitale bijeenkomst waar een onderwerp 
besproken wordt en ruime gelegenheid is om ervaringen te delen. 
Zodra het mogelijk is om weer samen te komen, gaan we dat 
natuurlijk ook weer organiseren. We hebben in Woerden naast 
ons kantoor een goede ruimte om elkaar te ontmoeten. 
Onderwerpen kunnen zijn: ‘financiën en belastingzaken’ voor zzp-
gastouders (in samenwerking met Fagon), ‘kleine kinderen en 
huisdieren’ (door een moeder, dierenartsassisente, die zelf veel 
ervaring heeft met diverse soorten huisdieren) of een pedagogisch 
thema. Wellicht is er een onderwerp waarover jij het graag 
hebben wilt? Laat ons dat dan gerust weten. Er zijn vast 
onderwerpen die voor (gast)ouders interessant zijn en die nog 
nooit aan de orde zijn geweest in onze KidsCentral-bijeenkomsten. 
Kun jij iets goed en lijkt je het leuk om een workshop te verzorgen 
of weet jij van een relevant onderwerp veel af, leg gerust contact 
om te kijken of er een samenwerking mogelijk is.  
 
Kinderboekenweek 
 
In oktober habben wij een Facebook-actie georganiseerd in 
verband met de Kinderboekenweek. Je kon het voorleesboek 
“Raad eens hoeveel ik van je hou” winnen door ons bericht te 
delen en te liken. Daarna vond er een loting plaats. Onze 
gastouder Abra Stevenson werd de winnaar! In diezelfde week 
stuurde zij al een leuke foto dat ze het boek aan het voorlezen was 
aan één van haar gastkinderen. Nogmaals van harte gefeliciteerd 
met het winnen van deze prijs! 

 
 
Dag van de leidster 
 
Afgelopen 17 september was het de dag van de gastouder/nanny. 
Ieder jaar besteden wij daar aandacht aan omdat deze dag niet 
zomaar voorbij mag gaan. Dit jaar was en is een vreemd jaar 
omdat het coronavirus het werk niet makkelijk(er) maakt(e). We 
zijn altijd erg dankbaar voor jullie goede en professionele inzet in 
jullie werk. Dit jaar kregen de gastouders van KidsCentral een 
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theelight. Ook hadden een aantal kinderen een aardigheidje of 
een knutsel gemaakt. Zo werd het weer een speciale dag! 

 
  
 
Goed nieuws: Gemeente Montfoort schaft leges af 
 
Enige jaren geleden besloten sommige gemeenten aan een 
startende gastouder kosten in rekening te brengen: leges. Deze 
leges golden dan als vergoeding van de administratieve 
handelingen die de GGD moest verrichten voordat een gastouder 
in het LRKP gezet werd en kon starten met het opvangwerk. 
KidsCentral heeft tegen deze extra belasting geprotesteerd omdat 
een financiële hobbel voor de kleinschalige kinderopvang naar 
onze opvatting ongewenst is. Gelukkig zijn er ook gemeenten in 
ons werkgebied die deze leges afschaffen. Dat is per 2021 ook in 
de gemeente Montfoort. Geen leges voor gastouderopvang meer 
in Montfoort en Linschoten. We zijn blij met dit besluit. 

 
 
Bonus van 50 euro 
 
Graag willen wij als gastouderbureau weer groeien. Daar kun jij bij 
helpen en je krijgt daar ook een beloning voor. Als je als gastouder 
zelf een klant met ons in contact brengt, ontstaat er een complete 
match en dan heb je recht op een beloning van 50 euro. Zes 
maanden na de start krijg je het geld bijgeschreven op je rekening. 
Een gastouder die naar ons overstapte, heeft op deze wijze wel 
eens 300 euro extra verdiend! Breng je KidsCentral in contact met 
gastouder waar kinderen te plaatsen zijn of met een ouder die 
opvang zoekt: daarvoor is een ‘halve bonus’ beschikbaar: 25 euro. 
In jouw netwerk liggen dus vast mogelijkheden. We horen graag 
van je. 

Kerstrecept voor de kinderen 
 

 
Leuk hè, deze kleine kerstpizza’s! Gezellig om met de kinderen 
samen te versieren en daarna lekker op te snoepen. Of serveer ze 
bijvoorbeeld bij een soepje, da’s weer eens wat anders dan een 
stokbroodje. Je kunt de mini kerstpizza’s beleggen met 
ingrediënten naar keuze. Wat dacht je van mozzarella, tomaat en 
pesto of ham en ananas? Hieronder het recept voor 8 mini pizza’s: 
Voorbereidingstijd: 10 minuten en daarna 15 minuten in de oven. 
Benodigdheden: 
•een rol kant en klaar pizzadeeg (eventueel inclusief tomatensaus) 
of zelfgemaakt pizzadeeg 
•1 blikje tomatenpuree (als je niet koos voor incl. saus) 
•1 rode en 1 groene paprika 
•halve courgette 
•handje geraspte kaas 
•steekvormpje ‘kerstboompje’ 
Bereidingswijze: 
Begin met het voorverwarmen van de oven op 200 graden. Rol het 
pizzadeeg uit en steek hier met behulp van een steekvormpje 
kleine figuurtjes uit. Wij maakten gebruik van een 
kerstboomvormpje, maar het kunnen natuurlijk ook sterretjes of 
gingerbreadmannetjes worden. Leg de uitgestoken stukjes deeg 
op een bakplaat met bakpapier. Smeer de pizzaatjes in met een 
beetje tomatensaus. Je kunt in plaats van tomatensaus ook 
tomatenpuree gebruiken. Maar tomatenpuree is wel wat sterker 
van smaak. Snijd de paprika’s en courgette in kleine blokjes en 
verdeel deze over het deeg. Strooi er wat geraspte kaas overheen 
en na een kwartier in de oven is het klaar. Wacht wel even tot het 
iets afgekoeld is, anders brand je jouw mond! 
 
 Tip: Winterknutsel 
  
Kijk eens naar deze leuke sneeuwpopjes van eierdozen! Maak ze 
eenvoudig samen met de kinderen op een wintermiddag. 
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GGD-keuring 
 
Op 24 september 2020 stond er een inspectiebezoek gepland bij 
ons kantoor in Woerden. Ook wij worden als bureau jaarlijks 
uitgebreid gekeurd door de GGD. Eigenlijk is het heel interessant 
om te horen waar een gastouderbureau allemaal aan moet 
voldoen. Het lijkt soms wat veel, maar het is natuurlijk belangrijk 
dat alles op orde is. Gelukkig werken we met een fijn digitaal 
systeem waarin we alles kunnen laten zien. Onze 
gastouders/nanny’s spelen hier natuurlijk ook een belangrijke rol 
in omdat zij ook alles op orde moeten hebben. En er is natuurlijk 
een belangrijke samenwerking met de consulenten. Daarnaast 
hebben we natuurlijk uitgebreid over van alles gesproken. Het 
bezoek duurde ruim 2 uur en we werden weer goedgekeurd. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee! Ben je benieuwd naar wat er dan 
allemaal besproken wordt? Neem dan een kijkje in het nieuwste 
inspectierapport wat op onze website te vinden is.  
 
Meedoen aan onderzoek 
 
Een ouder die bij KidsCentral is aangesloten, Roxanne van Eijk, is 
pedagoog en is bezig met een onderzoek. Zij heeft een enquête 
gemaakt over een nieuw pedagogisch hulpmiddel ter bevordering 
van de communicatie tussen de verschillende opvoedpartners.  
De input van jou als ouder kan zij hiervoor goed gebruiken. Waar 
ligt jouw behoefte als het gaat om updates, berichten of (digitale) 
overdracht? Neem als je wilt een kijkje op deze site:   
Update van je kids tijdens opvangdagen (google.com) en vul de 

korte enquête in, als je wilt. 

 
Het cadeautje 
 
KidsCentral geeft dit keer drie van deze leuke legpuzzeltjes weg.  

 
Wil jij graag één zo’n exemplaar gratis thuisgestuurd krijgen? Laat 
het ons dan snel weten en wij zenden je deze kleine puzzeldoos 
met daarin 6 eenvoudige puzzeltjes toe. Reageer jij als eerste? 
 
 
Wist je dat: 
 
•het belangrijk is om de evaluatie die je als ouder krijgt in te 
vullen? Dit zorgt ervoor dat de opvang zo goed mogelijk blijft 
verlopen en deze evaluaties worden meegenomen in de jaarlijkse 
keuring van de GGD. Datzelfde geldt voor voortgangsgesprekken 
voor gastouders.  
•als je ergens tegenaan loopt rondom kinderen en de verzorging 
ervan, je dit met één van ons kan bespreken?  
•je contractwijzigingen altijd door moet geven aan kantoor of 
jouw consulente? Kantoor zorgt dan dat je het juiste contract 
ontvangt met passende bureaukosten. Is er een wijziging omtrent 
je inkomen of de opvang? Wijzig dit dan tijdig op 

www.belastingdienst.nl/kinderopvangtoeslag zodat je de juiste 
toeslag ontvangt. 
•we het afgelopen jaar veel reclame hebben gemaakt op allerlei 
soorten manieren? En dat er weer nieuwe contracten zijn 
afgesloten maar we nog altijd op zoek zijn naar ouders en 
gastouders? Mocht je iemand weten die opvang zoekt horen wij 
het graag.  
•er dit jaar geen kantoorsluiting is tussen Kerst en oud en nieuw? 
Wij zijn wel gesloten op de nationale feestdagen.  
•het kantoor van KidsCentral geen vakantiesluiting meer heeft 
met ingang van 2021?  
•je als (gast)ouder vaste uren kunt afspreken en dus niet steeds 
iedere maand uren hoeft goed te keuren? Dat scheelt tijd! 
•de bank batches (bundel betaal- of incasso-opdrachten) in het 
weekend niet verwerkt? Iedere werkdag en vrijdags voor 12.00u 
verzendt KidsCentral de laatste batch naar de bank.  
•als je een creditfactuur in je mailbox hebt, KidsCentral de 
betaalopdracht voor jou naar de bank gezonden heeft? 
 
Bereikbaarheid consulente en kantoor 
 
Iedere (gast)ouder heeft een consulente waarmee regelmatig 
contact is. De KidsCentral-consulente helpt je bij alle praktische 
dingen rondom kinderopvang. Echter inzake contracten en 
offertes, benader je het kantoor. Als het om facturen en 
betalingen gaat, bel je naar Fijke op dit nummer: 0343-522580 of 
mail naar f.fahner@kidscentral.nl. Zoek je contact met jouw 
consulente? Op haar werkdagen kun je altijd terecht. Die 
werkdagen van onze consulentes vindt je hieronder. Als jouw 
consulente even niet bereikbaar is of het is niet haar werkdag, kun 
je ook contact opnemen met het kantoor: 0348-433025 of mailen 
naar kantoor@kidscentral.nl. De consulentewerkdagen zijn: 
Mirjam Martens (Oudewater, Harmelen en Woerden) Maandag, 
dinsdag en donderdag. 
Edith Caspers (Montfoort, Linschoten e.o.) Dinsdag, woensdag en 
donderdag. 
Saskia Budding (regio Oost, Houten, Driebergen, Zeist e.o.) 
Woensdag en vrijdag. 
Als je consulente vakantie heeft, laat ze dat je weten en ook wie 
haar dan vervangt. Er is altijd iemand voor jou beschiikbaar! 
De openingstijden van het kantoor zijn als volgt: maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30u tot 14:00u. En op de 
woensdag van 8:30u tot 13:00u.  

 
 
Het team van Gastouderbureau KidsCentral wenst jullie allemaal 
fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en alle geluk voor 2021!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQtnKTOEpb4vlWWhLdIysPOuAG8H_a2sI1baORQ-HF4FdlBg/viewform

