
 
                                          

                                          

 

Nieuwsbrief Maart 2019 
 
 
Ik mag zonder sokken buiten spelen.  
Blote benen, lekker fris.  

Korte rok en blote tenen.  
Fijn dat het weer lente is! 
 

 
Geboren: 
Mads van der Struik  31-01-2019 

Pleun Bardoel   10-02-2019 
 

Opvang door een andere gastouder 
Als u gebruik maakt van een reserve gastouder bijvoorbeeld tijdens de vakantie 
of door ziekte, dan dient u dit door te geven aan de belastingdienst. Dit moet 

binnen 3 maanden na start van de opvang bij de andere gastouder. 
 

Week van het jonge kind: 8-12 april 2019 
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 belang-
rijke, 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. Ouders kunnen in deze 

week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun 
kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is. 

We nodigen eenieder die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling, verzor-
ging of begeleiding van het jonge kind uit om aan deze week mee te doen. Werk 
je zelf met kinderen, ben je leerkracht of een andere professional die met jonge 
kinderen te maken heeft? Dan is deze week ook voor jou. Laat zien en horen wat 

voor jou belangrijk is in de eerste jaren, wat je doet en waarom dit belangrijk is 
voor jonge kinderen. Ouders vragen wij hun stem te laten horen en de dialoog 

aan te gaan. 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.weekvanhetjongekind.nl 

Intervisieavonden 
Wat is intervisie? Intervisie is een manier om met ander gastouders te praten 

over de dagelijkse werkzaamheden. Door middel van te luisteren naar en vragen 
te stellen over andermans verhalen, problemen en successen kom jij zelf tot 

nieuwe inzichten in jouw eigen werkgedrag. Intervisie maakt het mogelijk dat 
gastouders elkaar steunen door ervaringen en kennis met elkaar te delen. Je zult 
ontdekken dat je op een meer diepgaande wijze praat over je werk als gastou-

der. We willen graag dat je een bespreekpunt bedenkt wat je op deze avond in 
wilt brengen. 

 
In 2019 worden 2 intervisieavonden gepland en wel op:  

- Dinsdag 16 april: 20.00-21.30 uur 

- Donderdag 19 september: 20.00-21.30 uur 
 

Wij vinden het belangrijk dat alle gastouders 1x per jaar deelnemen aan een in-
tervisieavond. Aan het bijwonen van een intervisieavond zijn geen kosten ver-
bonden. Om organisatorische reden willen wij u verzoeken om u aan te melden 

via de mail: info@gastouderbureauroos.nl 

 

http://www.weekvanhetjongekind.nl/
http://www.weekvanhetjongekind.nl/


 
 

 
Jaaroverzicht 2018 
U kunt zelf uw jaaroverzicht downloaden onder het kopje downloads. Er staan 

twee overzichten. Het fiscaal jaaroverzicht is wat u in moet dienen bij de 
belastingdienst. Zodra u met de muis erop gaat staan kunt u de uitleg lezen. 

 

2x per jaar nieuwsbrief; april en november 
Voortaan gaat we de nieuwsbrief 2x per jaar versturen in plaats van 4x. De 
nieuwsbrief zal voortaan in april en november komen. 

 

Liedje over Pasen: 
Ik zag twee hazen  

(zingen op de melodie van “Ik zag twee beren"..) 
Ik zag twee hazen  

vlak voor Pasen   
zitten in een weiland.  

Met een mandje  
vol met eitjes, 
vlug aan 't verven  

met z'n beidjes.  
Kijk eens hier,  

kijk eens daar,  
nu zijn alle eitjes klaar. 
 

Waarom liedjes zingen met je kind 
1. Taalontwikkeling 

Zingen stimuleert de taalontwikkeling van je kind. Kinderen leren door het 
zingen namelijk nieuwe woorden dus de woordenschat wordt vergroot. 
Daarnaast leren zij op een leuke manier woorden goed uitspreken, goed 

voor de taalvaardigheid dus. 
2. Vaste routine en structuur 

Met het zingen van liedjes kun je structuur aanbrengen in een dag. Is het 
bijvoorbeeld tijd om het speelgoed op te ruimen? Dan kun je samen een 
opruimlied zingen. Of is het tijd om te slapen, dan zing je samen een 

slaaplied. Dit zorgt voor duidelijkheid voor je kind. 
3. Stimuleren van bewegen 

Naast dat je kind nieuwe woorden ontdekt, kun je ook lekker bewegen op 
kinderliedjes. Zoals bij het welbekende liedje ‘hoofd, schouders, knie  en 
teen’. Kinderliedjes worden ook veel gebruikt bij baby-peuter en 

kleutergym. Je kunt er alle kanten mee op. 
4. Luistervaardigheid 

Door naar de teksten te luisteren, stimuleer je de luistervaardigheid van je 
kind. Met luistervaardigheid worden de hersenen namelijk getraind en 
bevorder je het concentratievermogen. 

5. Gezelligheid  
En leerzaam kan ook gewoon gezellig zijn! Het is toch super om op deze 

manier quality time met je kind door te brengen. Het gebruik van 
kinderliedjes kan de band tussen ouder en kind vergroten en samen beleef 
je de grootste lol. 

 

 
Met vriendelijke groet,   
Irma Schel en Anita van Gemert 

Telefoon:  0485-210087  
Mobiel:  06-13180151                                         

                                                                               Like onze facebook pagina  


