
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Februari 2018 

Nummer 10 

Verjaardagen  
 
In de maanden december en januari 
waren de volgende 
kinderen/gastouders jarig :  
Daan Balk, Dex Boonstra, Jorrin Mats 
Dijkstra, Sanne Bos, Allard Hofstra, 
Fajèn Goeman, Fardau Anne Kooistra, 
Megan Pool, Sven Neuhoff, Hugo 
Hemkes, Tijs Pot, Lilian Tess Reitsma, 
Maaike-Marije Roskam, Fejay Sipkema, 
Lyam Bertoen, Tygo Berfelo, Yura 
Tokatci, Steve van der Zwart, Gastouder 
Elise Brattinga, Gastouder Jennifer 
Exmann, Gastouder Christina van Galen, 
Gastouder Yvonne van der Marel, 
Gastouder Rina Nota. 
Allemaal nog van harte gefeliciteerd 
met je verjaardag! 
 
 

 
Eline Rianna de Wild wordt op 6 
februari 6 jaar 
Gastouder Marieke van der Meulen is 
22 februari jarig 
Op 28 februari is het dubbel feest 
gastouder Lisanne van Hes & gastouder 
Valerie van Beek zijn dan beide jarig! 
 

Heeft u de nieuwe tarieven al aangepast op mijntoeslagen.nl? 

Het nieuwe uurtarief is : €5.91 en bij gastouder aan huis wordt het €11,16 

Heeft u hulp nodig bij het wijzigen, dan kunt u contact opnemen met ons of even langs 

komen. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-learning cursussen voor gastouders! 

De overheid stelt steeds hogere eisen, voor wat betreft de pedagogiek met 
betrekking tot de kinderopvang. Wij als gastouderbureau Voel je Thuis 
willen daarom al onze gastouders uitnodigen om deel te nemen aan een 
aantal E-learning cursussen, om ontwikkelingsgericht te werken.  
Na elk goed afgeronde cursus krijg je een erkend certificaat. 
De volgende E-learning cursussen kunnen wij je op dit moment aanbieden. 
Voor de gastouder met een kind koppeling bij ons Gastouderbureau zijn 
hier verder geen kosten aan verbonden. 
 
Van 0-4 jaar: 

- Bewegen met peuters 

- Kinderen en emoties 

- Planningen maken 

- Kind volgsysteem 

- Gezond eten en drinken 

Van 4-12 jaar:cur 

-Gezond eten met kinderen 

- Theaterspel 

- Omgaan met pestgedrag 

- Sport en spel 

- Kinderen en emoties 

Gastouders kunnen zich aanmelden om 1 of meerdere cursussen te volgen, 

stuur een mailtje naar info@gobvoeljethuis.nl en wij zorgen dat je 

persoonlijke inlogcodes ontvangt. 

mailto:info@gobvoeljethuis.nl


   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

De Nationale Voorleesdagen 24 – 3 februari 2018 

De Nationale voorleesdagen 2018 vinden plaats van 

woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari 2018. Ssst! De 

tijger slaapt van Britta Teckentrup is verkozen tot 

Prentenboek van het jaar 2018. 

Het prentenboek zal centraal staan tijdens de Nationale 

voorleesdagen, die in de ochtend van woensdag 24 januari 

2018 landelijk worden gestart met het nationale 

voorleesontbijt. 

www.nationalevoorleesdagen.nl 

De week van het Jonge Kind 16-20 april 2018 

De Week van het Jonge kind is voor iedereen die 

betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze 

week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, 

eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in 

het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen 

waarin zij opgroeien.  

Meer info? www.weekvanhetjongekind.nl 

 

De dag van de groene kinderopvang 15 mei 2018-01-29 

Op 15 mei 2018 organiseren Vakblad Kinderopvang en Stichting 

Groen  Cement de Dag van de Groene Kinderopvang. Doel is 

om natuur en natuurbeleving actief een blijvende plek te geven 

binnen de kinderopvang. Bekijk de Groene Toolbox voor 

groene activiteiten. 

Check : www.dagvandegroenekinderopvang.nl 



   

Online app`s & Media 

Apps staat voor applicaties. Er zijn er duizenden, betaald en gratis, voor op de smartphone of 

tablet.  Hieronder 3 leuke app`s die gratis te downloaden zijn. 3 leuke app`s om met je 

gastkinderen op pad te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Troovie Online speurtocht 

Een leuke speurtocht maken om buiten op pad te 

gaan kun je nu ook gratis doen met Troovie. Je kunt 

de gratis variant gebruiken om thuis, in het park of 

op de camping een speurtocht uit te zetten. 

Gebruik de kaart in Troovie en zet daarop zelf je 

meest leuke, spannende of uitdagende route uit, 

waar je maar wil. Start bij je voor de deur, gebruik 

het park in de buurt of maak de wandeling naar de 

supermarkt een hele beleving. Troovie is gratis te 

downloaden.  

Tikkie Takkie (buitenspelen) 

De KNVB heeft vorige week de nieuwe app TikkieTakkie 

gelanceerd. Deze app stimuleert kinderen vaker de 

straat of trapveldjes op te gaan. Kinderen tussen zes en 

twaalf jaar leren met de app nieuwe voetbalspellen en 

trucs. TikkieTakkielaat een lijst met trucs of spellen zien 

die je op straat kunt doen. Wanneer je een truc of spel 

hebt gedaan, kan je hem afvinken. Op deze manier kan 

je een hele lijst bij elkaar spelen. Gratis beschikbaar 

alleen voor ipad. 

De DierenzoekerApp (ruim 300 dieren te vinden) 

Zie je een dier in je huis of tuin, en weet je niet wat het 

is? Kijk goed en ontdek het in de Dierenzoeker! In de 

Dierenzoeker vind je de meest voorkomende 

Nederlandse huis- tuin en keukendieren. Het gaat om 

dieren uit de directe leefomgeving van mensen. Via het 

beantwoorden van vragen over het door jou gevonden 

dier (bijv. over kleur, gedrag, aantal poten) kun je hem 

uiteindelijk op naam brengen en er meer over leren. Op 

dit moment kun je ongeveer 300 dieren vinden in de 

App. De Dierenzoeker is een initiatief van Het Klokhuis 

(NTR). 



   

  

 

 

 

 

 

Belangrijk!!  Het nieuwe personenregister Wat gaat er veranderen? 

Op 1 maart 2018 gaat het nieuwe personenregister van start. Wat gaat er veranderen? 

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouder en hun 

volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 zal deze continu screening 

uitgebreid worden naar alle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) nodig hebben. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het 

Personenregister kinderopvang. Maar wat gaat dit betekenen voor uw opvang? 

Wie moet zich inschrijven? 
Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht 
om zich in te schrijven. Voor de gastouderopvang zal dit betekenen: 

 Gastouders en hun volwassen huisgenoten; 

 Houders en bestuurder van gastouderbureaus; 

 Personen die wonen of tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op een 
opvanglocatie, waaronder ook stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten; 

 
Wat vertaan we onder structurele aanwezigheid? 
Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens één keer per drie 
maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is op de opvanglocatie. Een 
voorbeeld hiervan is de schoonmaakster die twee keer in de week tijden de opvang 
langskomt. Zij moet zich inschrijven in het personenregister. Maar ook de ouders die 
langskomen tijden de opvanguren, of de buurvrouw die iedereen week koffie komt drinken 
en langer dan een half uur aanwezig is. 
 
Hoe kan iemand zich inschrijven? 
Het inschrijvingsproces bestaat uit twee stappen: 

- Inschrijven (actie gastouder) 
Gastouders moeten zich vanaf 1 maart 2018 met DigiD inschrijven op 
www.duo.nl/personenregisterkinderopvang. Inschrijven is eenvoudig en duurt hoogstens 
enkele minuten. De meeste gegevens zullen automatisch ingevuld worden. Kies op welke 
manier je op de hoogte gehouden wilt worden over het personenregister (e-mail of 
berichtenbox). Vul zelf je VOG-kenmerk toe. Dit kenmerk is te vinden rechtsboven op je 

De jaaropgave 2017 is te 
vinden in uw online 

urenregistratiesysteem 
onder het kopje download. 
Deze heeft u nodig voor de 

Belastingdienst! 

http://www.duo.nl/personenregisterkinderopvang


   

VOG. Inschrijven is tot 1 juli 2018 gratis.  Daarna kost het 12 euro per inschrijving. Werk je 
voor meerdere gastouderbureaus? Zorg er dan voor dat je tijdig door alle gastouderbureaus 
gekoppeld bent. 

- Koppelen (actie gastouderbureau) 
Let op: inschrijving en koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang. 
De houder van het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling 
van alle inschrijfplichtingen binnen zijn organisatie. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de 
houder van het gastouderbureau een boete krijgen van de gemeente. 

- Uitschrijven 
Een gastouder kan zich alleen uitschrijven uit het LRK wanneer deze niet meer gekoppeld is 
aan een gastouderbureau. Het gastouderbureau dient de koppeling ongedaan te maken. 
 
Wie heeft toegang tot het register? 
Het personenregister is niet openbaar. Wie ingeschreven staat, kan altijd zijn gegevens 
inzien. Verder mogen de volgende instanties gebruik maken van het register: 

 Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor 
continue screening. 

 De kinderopvangorganisatie waaraan iemand gekoppeld is. Deze kan de naam, 
geboortedatum, het burgerservice nummer en het kenmerk van VOG zien.  

 De GGD gebruikt het register om te controleren of de VOG niet verouderd is en 
iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat en gekoppeld is aan de juiste 
organisatie. Hierdoor is de papieren VOG niet meer nodig. 

 DUO beheert het register en handelt de signalen uit de continue screening af. 
 
Wanneer moet iemand zich inschrijven? 

De inschrijftermijn is niet voor iedereen gelijk: - 

 Omdat stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen nu nog niet gescreend 
worden, moeten zij op 1 maart 2018 of direct daarna ingeschreven en gekoppeld zijn. 
Op het moment van inschrijven mag hun VOG maximaal 2 maanden oud zijn. Na het 
inschrijven moet de houder hen zo snel mogelijk aan de organisatie koppelen. Dat is 
wettelijk verplicht 

 Gastouders en vaste medewerkers worden nu al continu gescreend. Daarom krijgen 
zij lager de tijd om zich in te schrijven. Zij moeten voor 1 juli 2018 ingeschreven en 
gekoppeld zijn. Het is aan te raden ook hen zo snel mogelijk in te schrijven, zodat het 
gastouderbureau voldoende tijd heeft om alles te regelen. Voor het inschrijven 
kunnen ze gebruik maken van hun bestaande VOG, als deze is afgegeven na 1 maart 
2013. 

 

 

 

 

  


