
oktober 2022 

                     

Nieuws gastouderopvang 
                                            Bieënkorf  Wijhe 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief speciaal voor gastouderopvang. Twee keer per jaar willen we u 

meenemen in de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang. Hiermee hopen we u meer inzicht 

te geven wat de gastouders/ het gastouderbureau doen en houden we u op de hoogte van de 

ontwikkelingen op landelijk gebied van gastouderopvang.  

 

 

Workshop Logopedie 

In april organiseerden vierdejaars logopedie studenten van de hoge school Windesheim in opdracht van logopedie-

praktijk Salland een workshop voor gastouders. Tijdens de workshop werden verschillende spraak- en 

taalproblemen bij jonge kinderen besproken. Een aantal van onze gastouders hebben ook deelgenomen aan deze 

workshop.  

 

Gezellige avond voor de gastouders 

Eén keer per jaar organiseert het gastouderbureau in het voorjaar een informele,  

gezellige avond voor alle gastouders. Samen met de Bloemerije uit Wijhe hebben  

de gastouders een mooi bloemstuk gemaakt en onder het genot van een hapje en  

drankje was het gezellig “bijkletsen”.   

 

Vakantieperiode 

De zomervakantie ligt alweer een tijdje achter ons. De vraag voor vakantie opvang  

was dit jaar niet heel erg groot, waardoor we voor alle kinderen een fijne,  

vervangende opvangplek konden vinden.  

Met dank aan de gastouders, die extra kinderen hebben opgevangen.   

 

Cursus gastouders 

In oktober gaan de gastouders een bijscholing volgen m.b.t. de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.  

 

Dat van de pedagogische professional 

Donderdag 15 september was de dag van de Pedagogische Professional. We hebben alle gastouders in het zonnetje 

gezet. Zij hebben deze dag heerlijke cakejes van bakkerij Jolink ontvangen.  

 

Wijziging uurtarief  

Voor 1 november ontvangt u de nieuwe tarieven over 2023. Dit betreft het uurtarief van de gastouder (deze zal de 

gastouder, eventueel in overleg met het gastouderbureau, zelf vaststellen) en de bureaukosten van het 

gastouderbureau. Wijzigingen per 1 januari 2023 doorgeven via de app van de kinderopvangtoeslag of via 

www.toeslagen.nl  

 

Kinderopvangtoeslag 

De maximaal te vergoedden uurtarief voor 2023 is bekend. Voor de gastouderopvang is dit € 6,73. Helaas heeft het 

kabinet het uurtarief voor de gastouderopvang met € 0,15 verlaagd i.v.m. intensivering van de toezicht. In de vorige 

nieuwsbrief hebben we u mede gevraagd hier bezwaar tegen aan te tekenen. Dit is landelijk massaal gebeurd, maar 

dit heeft helaas niet geholpen. 
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GGD controle gastouderbureau 

Afgelopen juli is het gastouderbureau gecontroleerd door de GGD. Dit is een jaarlijkse controle. Hierbij wordt 

gekeken of het gastouderbureau aan alle eisen voldoet. Denk hierbij aan: brengt het gob voldoende huisbezoeken bij 

de gastouder, ondersteunt zij de gastouders voldoende op pedagogisch vlak, worden er jaarlijkse evaluaties met 

ouders gevoerd, zijn de overeenkomsten correct, etc.  

Wij kunnen u mededelen dat het gastouderbureau op alle punten voldoet!! 

 

Corona 

Helaas zien we weer een stijging van het aantal coronabesmettingen. Hopelijk loopt dit niet te ver op en blijven de 

aanvullende maatregelen weg. Op dit moment hanteren we in de gastouderopvang nog steeds de beslisboom. De 

nieuwste versie vindt u op onze website: www.bieenkorf.nl 

Mochten de richtlijnen wijzigen, dan wordt u uiteraard via de mail op de hoogte gehouden.  
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