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Voor de meesten zit de vakantie er al weer bijna op. Wij hopen dat jullie genoten 
hebben in deze toch wel bijzondere tijd.  
Veel leesplezier! 
 
 
Geboren: 
Jax Collin van den Hoogen 26-02-2020 
Lou Schonenberg 02-04-2020 
Puck Nibbeling 14-04-2020 
Zoe Zeelen 19-04-2020 
Lot Hartjes 01-05-2020 
Lars Peeters 17-06-2020 
Niene Bardoel 21-07-2020  
Vida Walraven 07-08-2020 
 
Van harte namens Gastouderbureau Roos. 
 
 
Gratis app Meldcode Kindermishandeling 
Jaarlijks krijgen ongeveer 120.000 kinderen te 
maken met Kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld. De kinderopvang is een belangrijke plek om 
het vermoeden van kindermishandeling te 
signaleren. Een gastouder kan de eerste aanleiding 
zijn tot de gewenste hulp voor een kind.  

Om deze reden is het belangrijk dat een gastouder 
weet waar zij op moet letten en hoe zij moet 
handelen. Deze app is aanvullend en vormt een 
goed hulpmiddel om de juiste stappen te doorlopen. 
Dit is een gemakkelijke en laagdrempelige manier om de kennis te vergroten en 
up to date te houden en mogelijk het verschil te maken voor een kind. 

Download de App meldcode Kinderopvang uit de Appstore en Playstore.  
 
 
12,5 Jaar gastouder! 

 
We hebben Helmie Cornelissen in het zonnetje gezet. Zij werkt 
namelijk 12,5 jaar voor Gastouderbureau Roos. Helmie, van harte 
gefeliciteerd. Op naar de 25! 
 

 

 

 



Een dierbare overlijdt. Hoe betrek je jouw kind hierbij? 

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het overlijden van een dierbare. Het liefst 

bescherm je jouw kind hiertegen, maar de dood is onlosmakelijk verbonden aan het 

leven. Hoe help je jouw zoon of dochter door deze heftige periode heen? 

Allereerst: ga de dood niet uit de weg. Als jij hierover open bent en laat zien dat het 

hebben van verdriet een normale zaak is, geef je jouw kind goede handvatten om 

hiermee ook op latere leeftijd om te gaan. Kun je de juiste woorden niet vinden? Er 

zijn inmiddels tal van kinderboeken geschreven over dit onderwerp. 

Overdrijven 

Het is belangrijk dat je een kind bij zaken betrekt. Laat het bijvoorbeeld afscheid 

nemen van de overledene met een brief of tekening. Geef aan dat het altijd bij jou 

terecht kan en wees helder in je antwoorden. Als je aangeeft dat een dierbare ziek 

was, kun je beter overdrijven en ‘héél, héél ziek’ zeggen. Zo voorkom je dat een kind 

zich onnodig zorgen maakt als het zelf ziek is. 

Eigen gevoelens 

Soms heb je als ouder zelf verdriet. Dan hoef je je echt niet altijd groot te houden. 

Probeer wel te voorkomen dat jouw zoon of dochter het gevoel krijgt dat je de situatie 

niet aankunt. Leg op zulke momenten uit dat het verdriet tijdelijk is en de ergste pijn 

overgaat. 

Vragen staat vrij!  

Heb je vragen over hoe je omgaat met de dood? Of 

andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 

0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl. 

 
 
De zomer is een feit! Tips voor kinderen bij hitte 
De zomer is een feit en daarmee ook de warme en soms zelfs tropische dagen die 
wij de afgelopen periode gehad hebben. 

Dat de zon voor veel plezier kan zorgen zullen de meeste mensen beamen. Er 
kunnen leuke buitenactiviteiten met veel water worden georganiseerd. Wij raden 
iedereen aan om de kinderen tussen 12.00 en 15.00 zoveel mogelijk uit de zon te 
houden, gedurende de dag veel water te laten drinken, schaduwplekjes te creëren 
en kinderen goed in te smeren. 

Ben jij een freelancer of zzp'er als gastouder? 

Hoewel het in je werk niks uitmaakt, bestaan er voor de Belastingdienst in de 
jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting twee soorten gastouders: de freelancer en de 
zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Maar wanneer val je nou in de ene categorie 
en wanneer in de andere? En wat zijn de financiële gevolgen? Wil jij weten hoe je 
meer overhoudt aan jouw inkomsten als gastouder? Lees dan snel verder! 

mailto:info@cjglandvancuijk.nl


 
De freelancer 

De Belastingdienst plaatst iedere gastouder automatisch in de categorie ‘freelancer’. 
De gastouderinkomsten worden in dat geval gezien als ‘resultaat uit overige 
werkzaamheden’. Het voordeel van het invullen van je aangifte als freelancer, is dat 
je geen moeite hoeft te doen om aan te tonen dat je freelancer bent. Verder mag je 
onkosten in mindering brengen op je inkomsten. Hierdoor verlaag je je belastbare 
inkomen en betaal je minder inkomstenbelasting. 

 
De zzp’er 

Vul je je aangifte als zzp’er in? Dan plaats je je inkomsten bij ‘winst uit onderneming’. 
In dit geval moet je voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan 
zelfstandig ondernemers. De Belastingdienst kijkt hierbij onder andere naar het 
aantal opdrachtgevers dat je hebt (dit zijn de bij jou aangesloten ouders), de tijd die 
je aan je eigen onderneming besteedt (minimaal 1225 uur per jaar) en of je 
ondernemersrisico loopt (denk hierbij aan het risico op inkomstenverlies). Wil jij 
weten of de Belastingdienst jou als zelfstandig ondernemer voor de 
inkomstenbelasting ziet? Doe dan de OndernemersCheck via de site van de 
Belastingdienst. 

 
Meer overhouden van je inkomsten 

Ziet de Belastingdienst jou als zelfstandig ondernemer, dan levert je dat verschillende 
voordelen op. Zo mag je, net als de freelancer, onkosten in mindering brengen op je 
inkomsten én heb je daarnaast recht op ondernemersaftrek. Deze aftrek bestaat uit 
verschillende regelingen waarmee je je inkomen zo verlaagt dat je veel minder 
belasting betaalt dan de freelancer. Kortom: je houdt meer geld over! 

Al geeft de OndernemersCheck je een goede indicatie, de Belastingdienst bepaalt 
uiteindelijk of ze jou als zelfstandig ondernemer ziet. Wil jij gebruikmaken van de 
fiscale voordelen die horen bij een aangifte als zzp’er? Zorg er dan voor dat je aan 
zoveel mogelijk voorwaarden voldoet, dan kan de Belastingdienst niet om jouw 
zelfstandig ondernemerschap heen!  

Voor meer info kun je ook kijken bij Jan Pellegrom (gastouders en belasting) 

 

 

Vaccineren 

De vaccinatiegraad is in Nederland de afgelopen jaren gestaag gedaald. De 

vaccinatiegraad van 95% is op dit moment in Nederland niet gehaald. Mede de jaren 

de jaren de jaren in de tweede helft van de kinderen in de opvang.  

Op 18 februari 2020 is er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer met een 

wetsvoorstel dat het mogelijk om niet gevaccineerde kinderen te weigeren in de 

kinderopvang. M.u.v. kinderen sterven om medische redenen niet gevaccineerd zijn.  

Binnen de kinderopvang spelen kinderen intensief met elkaar samen, een ziekte kan 

zich hier ook dan snel verspreiden. Tevens hebben wij in de kinderopvang te maken 

met zeer jonge kinderen, van soms slechts 10 weken oud. De kinderen zijn 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/checken-of-ik-ondernemer-ben-voor-de-inkomstenbelasting


kwetsbaar en hun immuniteit is nog niet volledig. Dus zijn zij extra vatbaar en kunnen 

(infectie)ziektes ernstige gevolgen hebben. Om een ziekte uit te bannen moet 95% 

van de doelgroep worden ingeënt. Bij deze vaccinatiegraad zijn ook de jongste 

kinderen beschermd, ondanks dat zij nog niet alle vaccinaties hebben. Dit wordt 

groepsimmuniteit genoemd. Groepsimmuniteit werkt echter alleen bij de 

vaccinatiegraad 95% van hoger is. 

 

 
Knutseltip: 

 

Wat heb je nodig: 

Verf - IJsblokvormpjes - Stokjes - Water 
 
 

 

De ijsverf maken 

1. Vul de ijsblokjesvormpjes voor ongeveer 1/5 met verf. 
2. Vul ze af met water en mix het water met de verf. 
3. Zet de mal in de vriezer, tot een laagje ijs op de blokjes staat.  
4. Druk de ijsstokjes door het laagje ijs, zodat ze rechtop in het ijsblokje staan. 

En zet de mal terug in de vriezer tot de blokjes helemaal bevroren zijn. 
5. Laat wat heet water over de buitenkant van de ijsblokjesmal stromen, zodat je 

de ijsverf er makkelijk uit kunt halen. Er kan nu worden geverfd. Niet te lang 
wachten, anders is de verf gesmolten! En ook al zien ze er aantrekkelijk uit, 
een likje nemen van de verfijsjes is ook geen aanrader. Tenzij je heel graag 
een blauwe tong wil! 

 

Wanneer u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden 
door een mail te sturen naar: info@gastouderbureauroos.nl 

Met vriendelijke groet,  
Anita en Irma GOB Roos  
Tel: 0485-210087 of 06-13180151  
Like onze facebookpagina! 

 

 


