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Nieuwsbrief KidsCentral 
Winter 2022-2023 
 

 
 
Beste (gast)ouders en andere geïnteresseerden,  
Hier is de nieuwsbrief van KidsCentral, editie winter 
2022-2023. 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. Nieuw: Er 
zijn ook advertenties van ondernemers (ouders en 
gastouders). Kijk maar eens wat ze aanbieden! Heb jij 
ook een bedrijf, adverteer gratis in KidsCentrals 
nieuwsbrief. Graag helpen wij met onze ongeveer 600 
lezers, jou (ook op deze manier) een beetje om deze 
tijd door te komen. 
 

Nieuw pedagogisch beleidsplan 

We zijn bezig ons pedagogisch beleidsplan te 

verkorten. Ook zullen we er illustraties in opnemen 

enz. Uiterlijk komend voorjaar willen we het nieuwe 

plan presenteren. Gastouders krijgen een papieren 

versie voor in hun map. Uiteraard wordt het ook op 

onze site geplaatst.  

 

 
 

Uren akkoord geven 

Voor een tijdige afhandeling van de maandelijkse 

opvanguren, is het prettig als die vlot goedgekeurd 

worden. Soms blijft dat toch een paar dagen liggen en 

wordt de automatische goedkeuring in werking 

gesteld. Liever hebben we dat het niet zover komt. 

Helpt je mee? Alvast hartelijk dank!  

Ongevallenregistratie 

Waar kinderen spelen kan er bestwel eens iets 

misgaan: een valpartij of een ander ongelukje. Om daar 

meer zicht op te krijgen, vraagt KidsCentral (en de 

GGD) om het formulier voor het registreren van 

ongevallen in zo’n situatie in te vullen. In de praktijk 

krijgen we ze nauwelijks binnen. Toch kan het niet 

anders dan dat er soms iets gebeurt. Maak daarvan 

gerust melding want dan kunnen we eventueel samen 

kijken of het mogelijk is de opvang nog veiliger te 

maken. Bij een bezoek van de GGD aan jouw opvang, 

kan er gevraagd worden naar het formulier. 

 

 
 

Opvallend gedrag 

Merk jij iets bijzonders aan jouw (opvang)kindje? 

Bespreek dat gerust met jouw KidsCentral-consulente. 

Ze is er om jou te ondersteunen en van advies te 

dienen. Zeker als onervaren ouder kan het bespreken 

van gedrag leerzaam zijn. Al onze consulentes zijn 

ervaren moeders en hebben een pedagogische 

achtergrond. Aarzel niet gebruik te maken van hun 

kennis en hulp. 

 

Oudercommissie 
De oudercommissie van KidsCentral zoekt nog leden. 
Vind jij het interessant om mee te denken over beleid 
en dergelijke? Meld je dan aan. Ze vergaderen 
maximaal 2x per jaar dus de tijdsinvestering is gering. 
We hopen dat deze oproep ertoe leidt dat er straks 
weer 5 leden in zitten. Aanmelden kan via ons kantoor. 
Alvast hartelijk bedankt!  
 
Actie gastouder Thérèse 
Thérèse is gastouder bij KidsCentral en heeft een liedje 
gemaakt met haar opvangkinderen. Kijk voor 
informatie op:  https://tinyurl.com/2qgtvsso. Ze steunt 
met haar actie Stichting Vrienden van het Sophia, het 
Centrum voor Zeldzame aandoeningen. Interesse in de 
CD met het liedje? Bel Thérèse: 06-34467974. 
 
Stickers op bakfiets 
Het is nodig dat we voor meer ouders opvangplekken 
realiseren. Alle publiciteit is daarom welkom. Rijd jij als 
gastouder rond met een bakfiets of heb jij een 

https://tinyurl.com/2qgtvsso
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bolderkar? Graag geven wij je een logosticker van 
KidsCentral om daarop te plakken. Je krijgt als beloning 
een bon voor tijdschriften naar keuze!  
 

 
 

Weggevertjes 

Zoals steeds in de KidsCentral-nieuwsbrief, geven we 

jouw als ouder of gastouder een aardigheidje cadeau. 

In deze winternieuwsbrief hebben we 4 Zwitsaltubes  

beschermende creme voor kinderwangetjes. Wil jij 1 

daarvan ontvangen, stuur dan even een mailtje naar 

kantoor. We zorgen zsm ervoor dat je zo’n tube 

ontvangt! 

 

Gastoudertrainingen 
Het afgelopen jaar werden er weer verschillende 
bijeenkomsten gepland. Wat fijn dat we elkaar weer 
live konden ontmoeten. We hebben EHBO training 
voor ouders, gastouders en nanny’s gehad op ons 
kantoor.  Ook hadden we in november een 
bijeenkomst over bewegen bij jonge kinderen gegeven 
door Nancy Frouws-Anes. Zij is kleuterleerkracht, jonge 
kind specialist en psychomotorisch kindercoach. Zij kon 
ons goed vertellen waarom bewegen bij/met een 
(jong) kind belangrijk is. Wist je dat: 
• bewegen een voorwaarde is om later goed te 

kunnen leren?  

• het belangrijk is voor de ontwikkeling van de ogen? 

• omrollen en rekenen met elkaar te maken hebben?  

Ze vertelde veel over reflexen. Kijk voor meer 

informatie op www.reflexinbeeld.nl. Het was een leer- 

 
zame avond. Op 1 december hadden wij weer ‘ns een 

koffie-ochtend voor onze gastouders/nanny’s. Een 

gezellig samenzijn op ons kantoor met als doel collega’s 

ontmoeten en ideeën uit te wisselen over de opvang. 

In het komende jaar gaan we zulke koffie-ochtenden 

vaker organiseren.  

 

 
 

Dag van de gastouder 

Donderdag 15 september was het weer zo ver. Een dag 

om de gastouder en nanny in het zonnetje te zetten. 

Dit omdat ze iedere keer weer klaarstaan om de 

kinderen in de opvang een fijne en leerzame dag te 

geven. Een grote Milka reep werd bij iedereen bezorgd. 

Nogmaals dank voor jullie inzet! 

 
 

http://www.reflexinbeeld.nl/
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Risico inventarisatie 

Jaarlijks EN bij de start van de opvang doet de 

consulente een Risico-inventarisatie (RIE) van de 

opvanglocatie. Dit lijkt een eenvoudige check maar dat 

is het niet altijd.  

Alles moet steeds in orde zijn volgens regels uit de Wet 

Kinderopvang. Dat geldt aan vooraf maar ook op ieder 

moment daarna. In 2023 gaat de GGD veel vaker 

onaangekondigd langskomen bij gastouders. Als er niet 

meer goed op de punten uit de RIE gelet wordt, kan er 

worden gehandhaafd door de GGD en uiteindelijk de 

gemeente. Dit kan al zo zijn als er rookmelder 

ontbreekt, bijvoorbeeld. Of als een trap niet veilig is 

voor jonge kinderen. Handhaving kan betekenen een 

tijdelijke sluiting van de opvang OF dat de 

opvanglocatie uit het landelijk register wordt gehaald. 

Dat betekent dat de gastouder of nanny het proces 

weer helemaal opnieuw moet doorlopen, inclusief 

legeskosten die sommige gemeenten rekenen. De 

consulenten volgen voor iedere RIE een checklist. Als je 

hierover vragen hebt stel ze gerust aan ons. Wij hopen 

op een blijvende, goede samenwerking met 

gastouder/nanny en ouder om problemen te 

voorkomen.  

 

 
 

Afschaffing leges 

Sommige gemeenten brengen leges in rekening aan 

gastouders. Voor het inspecteren van nieuwe 

opvanglocatie rekent zo’n gemeente een bepaald 

bedrag. Gelukkig berekenen niet alle gemeenten 

daarvoor geld. De gemeente Montfoort heeft 

kortgeleden de leges weer op 0 euro gezet en dat geldt 

met terugwerkende kracht. Daar zijn we erg blij om!  

 

 
 

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. 
 

 
 

Nieuwe tarieven 

Als er nieuwe tarieven zijn (ook alleen bureaukosten) is 

het belangrijk om dit door te geven bij Belastingdienst 

Toeslagen. Benieuwd of het tarief wat je hebt 

doorgegeven, klopt? Neem dan contact met ons op 

voor een check.  

De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten 

voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden 

uurtarief.  

Dat uurtarief voor de gastouder-/nannyopvang werd 

op op 6,73 euro vastgesteld. Onlangs is bekend 

geworden dat de vergoeding naar 6,85 euro gaat 

wegens de hoge inflatie. Als ouder krijg je dus per 1 

januari a.s. een nog wat hogere tegemoetkoming voor 

de kosten van kinderopvang. Dat is goed nieuws. 

 

 
 

Kerstrecept 

Leuk idee om met de (opvang)kinderen te maken! 

Steek met behulp van het vormpje een ster per portie 

uit de kaas. Schaaf met een kaasschaaf in de lengte een 

lange reep per portie van de komkommer. Vouw een 

reep komkommer vanaf de onderkant heen en weer 

omhoog. Druk plat, steek er een prikker door en trek 

uit elkaar tot een kerstboom. Halveer de tomaten. 
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Steek elke prikker met komkommer in een half 

tomaatje en prik de kaasster er bovenop. Zo wordt ie: 

 
 

Jaargift  

Zoals je wellicht al weet, geeft KidsCentral jaarlijks een 
gift aan een goed doel wat met kinderen te maken 
heeft. Dit jaar is gekozen voor de Stichting het 
Gehandicapte Kind. (gehandicaptekind.nl). Deze 

stichting realiseert honderden projecten die ervoor 
zorgen dat kinderen met én zonder handicap samen 
kunnen spelen, leren en sporten. Het doel daarbij is 
steeds dat kinderen met een handicap gewoon mee 
kunnen doen. 
 

 
 
Afscheid Ingrid Hoogenboom 
“Na jarenlang met heel veel plezier bij KidsCentral te 
hebben gewerkt, is het voor mij tijd voor een nieuwe 
uitdaging. Ik ga per 1 januari 2023 werken bij de 
Goudse Verzekeringen. Daar waar ik mijn werk-
loopbaan ooit ook ben begonnen.  
KidsCentral, ouders en gastouders, en mijn lieve 
collega's, zal ik enorm gaan missen. Maar ik heb ook 

heel veel zin om bij mijn nieuwe baan te gaan 
beginnen.  
Ik wens jullie het allerbeste toe en wie weet tot ziens! 
Hartelijke groet, Ingrid Hoogenboom”.  
Wij zijn Ingrid zeer dankbaar voor haar vele jaren 
trouwe inzet!!  
De vacature voor haar opvolger heeft inmiddels 70 
reacties opgeleverd. Momenteel wordt de 
meestgeschikte kandidaat geselecteerd. Zodra er meer 
bekend is, volgt er nadere informatie. 
 
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 
Email: kantoor@kidscentral.nl. 
 

  
 

Het team van KidsCentral 
wenst  jou gezellige Kerstdagen 
en het allerbeste voor 2023!  
 

 


