Nieuwsbrief KidsCentral
zomer 2022

Online cursus met pedagoog Danny Bras
In februari hadden wij een online cursus met de
gastouders. Er was vraag naar het onderwerp
“Hooggevoeligheid bij kinderen” Pedagoog Danny Bras
gaf ons informatie over dit onderwerp en nam ons mee
in de wereld van nu. Is hooggevoeligheid een hype of
een feit? Wat met name natuurlijk speelt
tegenwoordig is dat er veel meer prikkels zijn dan
vroeger. Denk bijvoorbeeld aan tv, internet, telefoons,
i-pads. Maar ook dat kinderen steeds meer moeten
tegenwoordig of drukke dagprogramma’s hebben. Hoe
bouw je op tijd rust momenten in en dan dusdanig dat
het op dat moment voor iedereen prettig is. Danny
vertelde
ook
dat
hooggevoeligheid
een
karaktereigenschap is en geen diagnose, stoornis, of
ziekte. En dat 15 tot 20% van de mensen deze
eigenschap heeft.

Beste (gast)ouders en andere geïnteresseerden,
Hier is de nieuwsbrief van KidsCentral, editie zomer
2022. Op deze plaats een hartelijk welkom aan
iedereen die nieuw is bij KidsCentral! In deze
nieuwsbrief staan weer allerlei interessante zaken en
we hopen dat jullie ‘m allemaal lezen zullen.
EHBO-cursus voor ouders
In samenwerking met Livis, onze EHBO-partner, was er
bij ons op kantoor EHBO voor baby’s en kinderen
gepland voor ouders. Vooraf hebben zij online de
theorie behaald en op 7 mei was de
praktijkbijeenkomst. De les werd gegeven door Ineke.
Ineke vond het interessant om te weten waarom
ouders zich hiervoor hadden aangemeld. Het werd al
snel duidelijk dat de meeste ouders met jonge kinderen
het spannend vinden als ze stukjes fruit en/of brood
gaan eten, want het kind kan zich verslikken… Hoe blijf
je rustig als er iets gebeurt en hoe moet je dan
handelen.

Het is natuurlijk altijd de vraag hoe je echt reageert in
bepaalde situaties. Maar het was heel fijn om dit met
elkaar te bespreken en de praktijk te oefenen met
elkaar en de poppen. Uiteraard kwamen ook nog de
onderwerpen brandwonden, verbinden en reanimeren
(met behulp van een AED-toestel) voorbij. Iedereen is
geslaagd en heeft een EHBO diploma voor 2 jaar op zak.
Het was een leerzame en ook gezellige ochtend!

Deze mensen zien, horen, ruiken en proeven meer dan
andere mensen, beleven emoties intenser en hebben
o.a. een sterke behoefte aan harmonie en verbinding.
Na afloop kregen wij ook nog voorbeelden van
activiteiten die bij kunnen dragen aan ontlading en
ontspanning. Mocht je als ouder behoefte hebben aan
een samenvatting: mail ons gerust dan sturen wij ‘t op.
Summerschool 2022
Wij doen voor de 4e keer mee aan Summerschool.
Deze cursus is voor zowel gastouder als ouder en
hieraan kun je in je eigen tijd (digitaal) aan werken.
Het fijne is dat je in en uit kan loggen om op een ander
moment weer verder te gaan. De cursusperiode is van
15 juni tot 15 september. We hebben dit jaar ruim 40
deelnemers die mee doen, waaronder enkele collega’s
van KidsCentral. Dit jaar staan de volgende
leermodules op het programma:
• Autisme
• Sociale brein van baby’s
• Uitdagingen op de BSO
• Feedback geven en ontvangen
• Omgaan met bijten en slaan bij peuters
• Een veilige speel- leeromgeving voor kinderen
• Ontwikkeling door mindset en groeitaal
• Omgaan met meertalige kinderen
Wij wensen iedereen die mee doet veel succes!
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Zomerrecept: ijsjes met mango en aardbeien
Benodigdheden:
• 200 gr aardbeien, schoongemaakt en in stukjes
• 1-2 el suiker
• 150 gr Griekse yoghurt
• 1 mango, schoongemaakt en in stukjes
• 1-2 el honing

Doe de aardbeien met de suiker in een steelpannetje
en breng ze al roerend aan de kook. Laat het mengsel
5 minuten doorkoken en roer het daarbij regelmatig
door. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel
volledig afkoelen. Pureer de mango met de Griekse
yoghurt en de honing in een blender of met een
staafmixer tot een gladde massa. Schep in ieder
ijsvormpje een lepel van het mangomengsel. Schep
daar een beetje van de aardbeien op en vervolgens
weer wat van het mangomengsel. Ga zo door tot de
vormpjes vol zijn. Roer heel voorzichtig door de
ijsvormpjes om beide mengsels licht te marmeren.
Steek een stokje in de vormpjes en plaats de ijsjes
minimaal een halve dag in de vriezer. Daarna is het
smullen geblazen!
Betalingen: wanneer gebeurt dat precies?
Als de gastouder de uren heeft verzonden, heeft de
ouder 5 dagen de tijd om die uren goed of af te keuren.
Gebeurt dit niet binnen 5 dagen (incl weekend) dan
wordt het automatisch gedaan. Liever eerder want dan
is alles sneller afgewikkeld.
Wist u dat het mogelijk is om als ouder in te stemmen
met automatisch uren goedkeuren? Dan worden nadat
de uren ingevoerd zijn, ze onmiddellijk beschikbaar
gemaakt voor verdere verwerking (zonder dat daar nog
goedkeuring van de ouder voor nodig is). Wil je dit,
meld het bij de financiële administatie dan wordt dat
ingesteld.

In ieder geval worden er tot de 10e van iedere maand
dagelijks facturen aangemaakt door de financiële
afdeling. De rest van de maand 2x per week. Als de

factuur aangemaakt is, komen de betalingen van de
automatische incasso 2 werkdagen later binnen bij
KidsCentral. De gastouderbetalingen worden dan nog
dezèlfde dag gedaan.
Bijvoorbeeld: op maandag worden de opvanguren
(vóór ca. 14u) geaccordeerd. Dezelfde dag nog wordt
de factuur gemaakt en het bedrag geïncasseerd bij de
ouder. Dat betekent dus dat woensdag het geld
geïncasseerd is en de betaling voor de gastouder wordt
meteen doorgestort. Het zelfde proces gebeurt
wanneer de uren dinsdag voor 14u akkoord gegeven
zijn: dan zal de gastouder donderdag betaald worden.
Woensdag akkoord is dus vrijdag gestort. Donderdag
akkoord wordt echter niet zaterdag maar maandag
gestort. Op de vrijdag geldt een deadline voor het
aanleveren van betaal- en incasso-opdrachten: vóór 12
uur door ons bij de bank aangeleverd, worden nog
verwerkt op dàt moment. Vrijdag na 12 uur aanleveren
betekent maandag verwerkt (en dus woensdag pas bij
de gastouder op de rekening bijgeschreven.
Rookmelders verplicht
Een rookmelder op elke etage van jouw woning is sinds
kort wettelijk verplicht. Deze verplichting houdt in dat
op iedere etage waar zich een verblijfsruimte of
afgesloten ruimte bevindt, minstens één rookmelder
(op de vluchtweg) geplaatst moet worden.
Doordat rook altijd opstijgt is het belangrijk om de
rookmelder aan het plafond te hangen. Dit is de plek
waar de rookmelder het snelste alarm kan geven indien
er een brand ontstaat. Hang de melder in het midden
van het plafond op minimaal 50 centimeter van een
muur of hoek. Hang je rookmelder daarnaast ook
minimaal 30 centimeter van een lamp vandaan. Zo
voorkom je dat de rookmelder vervuilt door het stof
dat de lamp aantrekt. Lees ook de gebruiksaanwijzing
van de rookmelder voordat je deze ophangt.

In een kamer met schuine of toelopende plafonds of
puntgevels moeten de rookmelders op 90 centimeter
vanaf het hoogst gemeten punt van het plafond
worden opgehangen. Zodra de rookmelder minder dan
90 centimeter vanaf het hoogst gemeten punt van het
plafond wordt opgehangen, bestaat er een kans dat de
rook de sensor niet op tijd bereikt door de stilstaande
lucht in de nok van het plafond.
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Er zijn verschillende plekken waar je de rookmelder
beter niet kan plaatsen, namelijk bij een ventilator of
ventilatieopening, op een tochtige plek of boven de
verwarming. Want op deze plekken kunnen
rookdeeltjes door de luchtstroming de rookmelder niet
bereiken, waardoor je niet of te laat gewaarschuwd zal
worden. Test iedere maand uw rookmelders!
Weggevertje
Er zijn 5 rookmelders door KidsCentral aangeschaft en
deze worden gratis weggeven aan de (gast)ouders. Wil
jij er ééntje? Laat het ons weten en wij zorgen dat ie
bezorgd wordt. We wensen iedereen een veilig huis toe
en hopen dat de catastrofe van een huisbrand je
bespaard blijft.
STAP-budget
Met de nieuwe STAP-subsidie krijgt iedereen die geen
recht meer heeft op studiefinanciering van DUO, nu
€1.000,- subsidie per jaar om in te zetten voor scholing
en ontwikkeling. STAP is een afkorting van STimulering
Arbeidsmarkt Positie.
Alleen geselecteerde
opleidingen, cursussen of trainingen zijn, als je aan de
voorwaarden voldoet, te volgen met €1.000,- korting.
Kom je zo’n cursus tegen die minder dan 1000 euro
kost, dan is deze dus in principe kosteloos voor jou.
Met dit STAP-budget kun je als gastouder bijvoorbeeld
de babyscholing volgen! Hieronder een praktijkverhaal
van een collega-gastouder die het STAP-budget
gebruikte:
Interview met gastouder Ineke Smit
Waarom ben je deze cursus gaan doen?
“Ik ben deze cursus 'Baby's in zicht' gaan volgens omdat
ik persoonlijk interesse in baby’s heb en omdat het
voor pedagogisch medewerkers in KDV’s verplicht
wordt per 2023 en omdat ik de cursus nu gratis kon
volgen met Stap-subsidie”.

Kun je uitleggen wat je precies moest doen om in
aanmerking te komen voor dat Stap-budget?
“Dat moest je aanvragen. Er zijn dit jaar nog 3
aanvraagmomenten voor de subsidie: 1 juli, 1

september en 1 november. Ik heb de cursus bij KIKI
Training & Coaching gevolgd”.
Is de cursus online of zijn het live bijeenkomsten?
“Bij Kiki Training kun je de cursus Baby's in Zicht zowel
online (6 avonden) of 3 dagen op locatie volgen”.
Krijg je veel opdrachten om thuis te maken? En hoe
lang ben je daar mee bezig?
“Je krijgt een aantal opdrachten om thuis te maken.
Een baby of jonge dreumes in je groep is dan handig.
De totale studiebelasting is 23,5 uur. Dit was bij mijn
inclusief 15 uur op locatie”.
Wat vind je van de lesstof?
“De lesstof is prima te volgen. Uitleg zowel op papier
als digitaal. Aan de orde kwamen onderwerpen als de
ontwikkelingsgebieden van baby's, het leren van 'echt
kijken' naar baby's en het hechtingsproces”.
Waarom zou je het andere gastouders of nanny’s ook
aanraden om deze cursus te gaan volgen?
“Ik zou zeker aanraden iedere gastouder de cursus te
volgen omdat het erg interessant is en nu gratis te
volgen met Stap-subsidie!”
Invalgastouder tijdens vakantie
Gaat jouw gastouder met vakantie en zoek je een
invalgastouder? Neem dan contact op met KidsCentral.
Wij kunnen dan op zoek gaan voor jou. We vragen dan
aan andere gastouders of zij plek hebben en hiervoor
open staan. Dan wisselen we gegevens uit en kan je op
kennismaking gaan. Als er een klik is stellen wij de inval
contracten voor jullie op. Uiteraard worden invaluren
ook meegeteld voor de Kinderopvangtoeslag.
KidsCentral aanwezig bij ‘Heksen in Touw’

Zoals je op de foto ziet, waren we aanwezig op het
evenement ‘Heksen in Touw’ in Oudewater. Er is met
veel bezoekers gesproken en er zijn diverse nieuwe
contacten gelegd. We zijn blij dat we dergelijke
activiteiten weer kunnen ondernemen, nu de coronamaatregelen vervallen zijn. Het was een leuke en
gezellige dag!
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Traphekjes
De Consumentenbond waarschuwt dat er nog steeds
onveilige traphekjes worden verkocht. Vijf van de 11
kwamen niet door de test. Er braken onderdelen af, ze
niet sterk genoeg of het beveiligingssysteem van de

sluiting deugde niet of er konden kindervingers
bekneld konden raken. De onveilige hekjes zijn de
BabyDan 'Guard Me', de A3 Baby & Kids 'Rolygate', het
Maclean 'Traphekje metaal schroefbaar', de Star Stairs
'Nele' en de Reer 'DesignLine Puristic'. Deze resultaten
zijn gedeeld met toezichthouder de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (Bron: RTL Nieuws, dd. 2306-2022)

GGD-inspectie
Ook dit jaar is ons bureau weer bezocht en
gecontroleerd door de GGD. Gelukkig zijn er ook nu
weer geen overtredingen of problemen. Daar zijn we
dankbaar voor. Het zwaartepunt van deze inspectie lag
bij het pedagogisch-inhoudelijke. Dat onderwerp is dus
wat meer naar voren gekomen dan andere keren.
Er is gesproken over de babyscholing maar het is, zo
verzekerde de GGD-inspecteur, nog lang niet zeker of
het (ooit) verplicht gaat worden voor gastouders. Ook
is het Pedagogische Beleidspan van KidsCentral aan de
orde gekomen. Wij hadden zelf een paar maanden al
een start gemaakt met het vernieuwen van het
Pedagogisch Beleidsplan. De GGD vond dat een goed
idee en we spraken af dat we dit jaar e.e.a.
herschrijven. Uiteraard worden jullie daarover nog
geïnformeerd. Wil je als (gast)ouder over dit
onderwerp doorpraten met ons? Je bent van harte
welkom! Voor ouders is er de Oudercommissie en die
is ook betrokken bij deze verandering. Deze commissie
zoekt nog versterking dus laat gerust weten of je als
ouder een paar uur per jaar beschikbaar wilt zijn voor
advisering en meedenken in het beleid van KidsCentral.
Doorbetaling van eerste ziektedag
De eerste ziektedag van het gastkindje mag de
gastouder schrijven. Hier is een enkele keer
onduidelijkheid over. Op deze plaats citeren we even
artt. 12d en 12e uit onze Algemene Voorwaarden die
hierover resp. het volgende bepalen: “12d Indien het
kind niet aanwezig is door ziekte (of om andere
oorzaak) heeft de gastouder recht op de contractueel

vastgelegde uren van de dag waarop het kind afwezig
is gemeld. 12e Als de opvang een dag(deel) niet nodig
is, dient de ouder dit minimaal twee weken van te
voren aan te geven bij de gastouder. Indien dit niet
tijdig is aangegeven, kan de gastouder de uren die
normaal gesproken afgenomen worden, in rekening
brengen. In eigen Algemene Voorwaarden kan een
gastouder hiervan afwijken, mits die Voorwaarden
door de ouder(s) zijn geaccepteerd (aantoonbaar).”
We zoeken nanny’s!!!
Wil jij eens om je heen kijken en vragen of er mogelijk
interesse is in het werken als nanny/gastouder-aanhuis? Er zijn gezinnen die dringend op zoek zijn naar
kinderopvang in hun eigen huis… Ken of ontmoet je
een persoon die wel geschikt en bereid is, maar nog
geen passend diploma heeft: er zijn zeker
mogelijkheden om dat betaalbaar en op korte termijn
te behalen! We hopen dat (ook) deze oproep ons en
deze gezinnen verder helpen zal.
Wist je dat:
• sinds we in Woerden zijn gevestigd we weer nieuwe
gastouders en ouders hebben ontmoet en wij dat erg
leuk vinden?
• we de gastouders die (langer dan) 12,5 jaar bij
KidsCentral zijn aangesloten afgelopen maart in het
zonnetje hebben gezet met een cadeaubon?
• wij het heel erg waarderen als ouders het
evaluatieformulier invullen zodat wij weten hoe de
kinderopvang verloopt? En dat dit ook verplicht is
vanuit de GGD?
• ons kantoor de hele zomervakantie geopend is?
Contactgegevens
KidsCentral kantooradres: Pompmolenlaan 19B, ingang
en parkeren aan de achterzijde van het pand. Tel.:
0348-433025 (op werkdagen van 8.30u - 14.00u,
woensdag tot 13.00u). Bij nood, bel: 0343-522580

Het team van KidsCentral wenst jou een
ontspannen zomertijd en veel vakantieplezier
toe!
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