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Kinderdagverblijf Het Hummeltje 

Breedweer 2 
1541 AC Koog aan de Zaan 
telefoon: 075-61595333/0620747453 

 
y.pool2@upcmail.nl 
www.hummeltjeweb.nl 

 
Aan alle ouder(s)/verzorger(s) met een kind op het Kinderdagverblijf Het Hummeltje 
 
Betreft: Nieuwsbrief 2021 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is een raar jaar. Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. Ook voor onze 
kinderopvang was het fijn om alle kinderen sinds 11 mei weer te mogen verwelkomen op 
onze vestiging. Hoewel we samen met de kinderen en medewerkers het ‘ normale’ ritme 
weer oppakken, is het toch ook een beetje anders dan voorheen. Want wij hebben natuurlijk 
ook te maken met de 1,5 meter maatschappij. En dat brengt ook wat nieuwe uitdagingen met 
zich mee. Maar we doen er alles aan om de kinderen, ouders en medewerkers een veilige 
en prettige omgeving te bieden. Naar nu blijkt dient een tweede golf zich aan, met weer grote 
onzekerheden. Wij trachten u middels Corona nieuwsbrieven zoveel mogelijk op de hoogte 
te houden. 
 
Voor een klein kinderdagverblijf blijft het een grote opgave om aan de kwaliteitseisen te 
voldoen. Ook in 2020 zijn we er weer in geslaagd aan de eisen die het GGD stelt te voldoen 
(zie het inspectierapport op onze website) en hebben we geen klachten mogen ontvangen. 
Hiervoor gaat mijn dank uit naar de leidsters, vrijwilligers en stagiaires die dit weer mogelijk 
hebben gemaakt. Nog steeds beschikken we over een vast, hecht en gezellig team!  
 
Regelmatig ontvangen we nieuwe aanmeldingen, waarbij we de ouders en kinderen helaas 
nog steeds moeten teleurstellen Vanaf juli 2021 komen de eerste plekken weer vrij. Mocht u 
in uw omgeving mensen weten die zwanger zijn en op zoek zijn naar een kinderdagverblijf 
breng ons dan even in herinnering. Voor 2021 staan wij weer voldoende uitdagingen! samen 
met mijn team, de oudercommissie en u als ouder van de kinderen gaan wij de uitdaging 
weer aan. Heeft u ideeën, opmerkingen etc. laat het ons dan weten! Dan kunnen wij hiermee 
aan de slag! 
 
In deze nieuwsbrief worden onderstaande onderwerpen besproken: 

 Corona/Covid-19; 
 Ventilatie en Hitteprotocol; 
 Landelijke ontwikkelingen; 
 Nieuwe tarieven 2021 landelijk en KDV Het Hummeltje; 
 Overige zaken: 

- oudercommissie; 
- ouderavond/sinterklaas; 
- ouderportaal; 
- verbetertraject kinderopvangtoeslag; 
- kwaliteitseisen kinderopvang 
- gezond trakteren. 
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Corona/Covid-19 
a. Testen en vaccinatieplicht 
Gebleken is dat personeel uit de kinderopvang (nog geen) voorrang krijgt bij de teststraten 
van de GGD. De snel testen die het huisartsenlaboratorium SALT aanbiedt gelden alleen 
voor de kinderopvangorganisaties SKOP en Ophoor.. 
 
b. Corona protocol  
De gezondheid en veiligheid van onze leidsters, de kinderen en hun ouders staat altijd 
voorop. We blijven dan ook werken volgens de richtlijnen van het RIVM, de overheid en de 
branchevereniging. We hebben die richtlijnen verwerkt in onze eigen Coronaprotocol, met 
praktische afspraken over veiligheid en hygiëne. Een van die maatregelen is dat ouders hun 
kind(eren) niet naar de opvang kunnen brengen als de kinderen neusverkouden zijn in 
combinatie met keelpijn, hoesten, benauwdheid verhoging of koorts. Kinderen mogen ook 
niet worden gebracht als een van de andere gezinsleden of huisgenoten koorts 38 graden of 
hoger hebben, benauwdheidsklachten, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk en of 
smaak, of in afwachting zijn van de uitslag van een Corona test. Voor kinderen tot en met 
8 jaar geldt dat zij met een neusverkoudheid zonder koorts naar de opvang, en basisschool 
mogen, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona-infectie of 
komen uit een gezin waar een gezinslid klachten heeft die passen bij het coronavirus. We 
houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de 
adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM opvolgen. De meest actuele 
informatie over het Coronavirus (COVID-19) vind je op de website van het RIVM.  
 
Bijgevoegd vindt u de bijgewerkte versie van het Corona protocol. Nieuw in het protocol zijn: 

 Het dragen van mondneuskapjes door pedagogische medewerkers op de groep 
wordt afgeraden.  Bezoekers van een locatie (ouders, inspecteurs GGD) worden 
dringend geadviseerd wel een mondneuskapje te dragen als ze de locatie betreden. 
Overigens zijn wij voornemens om het deurbeleid te wijzigen door mondkapjes te 
gebruiken bij de overdracht van de kinderen als het wordt gebracht en gehaald. 
Overigens zijn wij blij dat u als ouders op gepaste afstand blijft. 

 De algemene maatregelen voor alle leeftijden van kinderen zijn aangepast naar de 
laatste inzichten van het RIVM. 

 
Wij vragen u nogmaals het bijgevoegde corona-protocol goed door te lezen, en benadrukken 
u als ouders alleen het kind te brengen en op te halen en daarbij de afstand goed aan te 
houden. Als u zelf ziek bent als ouder, mag het kind niet door u worden gebracht. In dit 
protocol is ook een bijlage beslisboom opgenomen voor alle situaties waarin er sprake is van 
gezondheidsklachten bij het kind. De beslisboom wordt nu breder gebruikt dan alleen 
neusverkoudheid. Hieronder een overzicht van de wijzigingen: 

 De volgorde van de vragen is aangepast. Het uitgangspunt van de 
coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden 
corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom geworden. 

 Alle huisgenoten blijven thuis als één van de huisgenoten koorts en/of 
benauwdheid en corona gerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als 
een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-
gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Mits de 
huisgenoten zelf geen klachten hebben uiteraard. Om in deze en vergelijkbare 
situaties de juiste uitkomst van de beslisboom te krijgen zijn sommige blokjes 
aangepast en verplaatst. 

 De thuisblijfregels na terugkomst uit een oranje of rood gebied zijn toegevoegd: heeft 
het kind een neusverkoudheid én komt het uit een oranje of rood gebied dan moet 
het 10 dagen in quarantaine. 

 Er is een cirkel over ‘klachten die passen bij corona’ toegevoegd. 
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 Bij de informatie over testen is komen te vervallen dat een kind getest moet worden 
als het in de risicogroep valt. Een kind kan wel getest worden als het onderdeel uit 
maakt van een uitbraakonderzoek. 

c. Zieke kinderen 
Naast het corona-virus, kan een kind ook ziek zijn als: 

 het koorts heeft (38 graden Celsius of hoger); 
 het zich niet meer kan handhaven in de groep, omdat het zich niet lekker voelt; 
 Als er sprake is van een besmettelijke ziekte (zie volgende bullit) volgen wij ons eigen 

beleid. De landelijke richtlijnen zijn volgens het RIVM dat de kinderen mogen komen. 
Wij kiezen hiervoor omdat wij een kleine organisatie zijn waar een uitbraak grote 
gevolgen kan hebben. 

 Als het kind thuis al 38 graden koorts heeft gelieve thuis te houden, en niet met zetpil 
te brengen! ook dient uw kind thuis te blijven als er sprake is van: 

- Spugen 
- Diarree 
- waterpokken 
- Hoofdluis 
- Krentenbaard 
- Ontstoken ogen 
- Griep 
- Hand voet en mondziekte 
- Kinkhoest 
- Koortslip 
- Loopoor/oorontsteking  

 
In twijfelgevallen wordt het kind door de leidsters gericht geobserveerd: 

 Speelt het kind zoals je van hem of haar gewend bent? 
 Praat het kind zoals je gewend bent? 
 Reageert het op wat je zegt of doet? 
 Voelt het warm aan? 
 Huilt het vaker of langer dan anders? 
 Heeft het regelmatig een natte luier? 
 Gaat het naar de wc en wat is het resultaat? 
 Wil het steeds liggen of slaapt het meer dan anders? 
 Klaagt het kind over pijn? 

Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling 
dat leidsters een diagnose gaan stellen. Het gaat erom dat er besloten wordt of het kind op 
de groep kan blijven. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook 
rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen. Een kind dat zich ziek 
voelt en niet met het normale dagritme mee kan doen, kan beter niet op het Hummeltje 
blijven. Er zijn te weinig mogelijkheden om aan een ziek kind de noodzakelijke extra 
aandacht te geven en een rustige omgeving te creëren die een ziek kind nodig heeft om 
weer beter te worden. 

Ventilatie en hitteprotocol 
Luchtkwaliteit algemeen  
Het is primair een verantwoordelijkheid  van het Hummeltje om te voldoen aan de eisen  uit 
de wet kinderopvang en het bouwbesluit te voldoen. In 2019 monitoren wij constant de 
luchtkwaliteit waar de kinderen spelen en slapen. Het belang van schone en gezonde lucht 
onderschrijven wij hiermee. Dit is voor ons de reden geweest om in het slaapkamers bij de 
babybedjes de ramen te vervangen door schuif/kantelramen. Voor 2021 willen wij dit ook 
toepassen bij de natte ruimte. Verder is een air-cooler aangeschaft en hebben we in oktober 
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het bestaande dak laten vervangen door het aanbrengen van een Pir-isolatie, nieuwe 
dakbedekking en boeidelen. Om te kijken of de maatregelen die wij hebben genomen, ook 
voldoen aan de strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie laten wij komend voorjaar 
een second-opinion uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. 
 
Daarnaast beschikken wij over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarin wij de 
belangrijkste risico’s voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beschrijven. Overigens 
is dit beleidsplan geheel vrijblijvend in te zien voor zowel ouders als de GGD.  
 
Warmte/hitte 
Ook de afgelopen zomer hebben we kunnen constateren dat er het steeds vaker voorkomt 
dat de temperatuur gelijk of boven de 25 °C komt en dat de temperatuur gedurende een 
langere periode boven de 25 °C of hoger uitkomt. In geval van hittegolf is het noodzakelijk 
om de veiligheid van de kinderen te waarborgen door onderstaande maatregelen te treffen. 
Hiervoor hanteren wij het hitteprotocol. In het komend voorjaar van 2021 willen wij een 
geactualiseerd hitteprotocol met de oudercommissie en u als ouders bespreken. 
Voorafgaand willen wij u middels een enquête een aantal vragen stellen, die wij als input 
willen gebruiken voor dit hitteprotocol. 
 

Landelijke ontwikkelingen 
De kinderopvangtoeslag verdwijnt niet, maar het wordt na 2021 wel anders met een nieuw 
systeem. Het gaat hierbij om de huurtoeslag, zorgtoeslag, kind gebonden budget en de 
kinderopvangtoeslag. Deze toeslagen vraagt u als ouder normaliter aan bij de 
Belastingdienst, afdeling toeslagen. In de praktijk blijkt de Belastingdienst veel moeite met de 
aanvragen voor de toeslagen te hebben. Er zijn immers veel voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan en om fraude te voorkomen gaat in die controle veel tijd zitten. Bovendien 
zijn de fiscale toeslagen voorschotten en er hoeft maar iets in de inkomenssituatie van de 
aanvrager te veranderen of de bedragen waarop men recht heeft veranderen ook. Dat kan 
leiden tot allerlei vervelende naheffingen. Die controle en naheffingen kosten veel tijd, maar 
het is ook erg vervelend voor de aanvrager als die soms grote bedragen aan naheffingen 
moet terugbetalen.  
 
Bovendien is er in een belangrijke mate sprake van het rondpompen van geld. U ontvangt 
geld voor de kinderopvang van de Belastingdienst en vervolgens betaalt u de instantie van 
de kinderopvang met dit geld de kinderopvang. Dat kan veel simpeler als de fiscus het geld 
waarop u recht hebt direct stort naar het bureau van de kinderopvang. 
 
Hoe het nieuwe systeem er na 2021 uit komt te zien, moet nog blijken. De Belastingdienst 
heeft tot en met 2021 tot taak om de fiscale toeslagen te beoordelen en uit te betalen, een 
taak waar de fiscus nooit blij mee is geweest en die tot vele uitvoeringsproblemen heeft 
geleid. De toeslagenaffaire is daar een goed voorbeeld van. Het ligt voor de hand dat na 
2021 de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag grondig zal veranderen. Denkbaar is dat de 
kinderopvangtoeslag direct aan de kinderopvang wordt overgemaakt en niet meer aan de 
personen die de kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd. Eerdere plannen met DUO als 
de spil in het web gingen niet door, maar kunnen uiteraard gaan herleven. 
 

Tarieven 2021 
De kosten van het Hummeltje bestaan voor circa 70% uit loonkosten en voor 30% uit overige 
kosten. Voor de prognose van de kostenstijging is de stijging van de loonkosten dus het 
meest relevant. Deze bestaan uit de salariskosten, periodieke loonsverhogingen, 
kostenveranderingen als gevolg van in- en uitstroom, pensioenpremie en sociale lasten.  
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De opbouw van de kostenontwikkeling is als volgt opgebouwd: 
 
Salariskosten en andere cao-maatregelen 
Het CAO kinderopvang loopt tot en met 30 juni 2021. Voor de kostenprognose 2021 zijn de 
relevante componenten: eis FNV na 30 juni, verwachting CPB en de krapte op de 
arbeidsmarkt. Wij verwachten een kostenstijging als gevolg van de nieuwe CAO 
Kinderopvang voor 2020 van 3,67% (inclusief de eindejaarsuitkering).  
 
Periodieke loonsverhoging 
Voor zover personeelsleden nog niet aan het eind van hun salarisschaal zitten, krijgen ze er 
– in beginsel - elk jaar een periodiek bij. Wij schatten dit effect van de periodieke stijging in 
op +0,8% van de salariskosten. 
 
In- en uitstroom  
De loonkosten van het Hummeltje wordt beïnvloed door in- en uitstroom van personeel. Als 
er relatief oudere werknemers vertrekken en jongere werknemers voor in de plaats komen, 
leidt dat tot een daling van de gemiddelde loonkosten. In verband met de krapte op de 
arbeidsmarkt, verwachten wij echter dat in 2021 mensen uit alle leeftijdscategorieën 
aangetrokken zullen worden om de vacatures op te vullen. Er zal in dat geval geen dalend 
effect zijn op de gemiddelde loonkosten. De hoge schatting hiervoor is daarom +0,01%. 
 
Pensioenpremie 2021 
De hoogte van de pensioenpremie voor 2021 is pas eind van dit jaar bekend. Bij gebrek aan 
betere gegevens gaan we voor deze prognose uit van de cijfers over het vorige jaar in de 
verwachting met de discussie over de rekenregels voor de pensioenfondsen voor 2021 dat 
de kans aanwezig is voor een hogere premie. De hogere waarde wordt daarom ingeschat op 
+0,8%. 
 
Sociale lasten werkgevers  
Vanaf 2020 vervalt de sectorindeling voor de WW-premie. De nieuwe WW-premie kent een 
hoge (flex werk) en een lage (vast werk) variant. Hiermee hangt ook de hoogte van de 
premie af. De kostenontwikkeling voor de sociale lasten werkgevers schatten wij in op 
+0,41%. 
 
Algemene kostenstijging 
Voor de prognose van de kostenstijgingen voor overige kosten, zoals huisvesting, energie, 
voeding en vervoer volgen wij de raming van het CPB van de inflatie voor 2020: 1,25%.  
 
Gewogen gemiddelde 
De kostenprognose is dan als volgt: 
Opbouw kostenprognose 2021   In %  
a. Loonkostenstijging  
Effect cao maatregelen 3,67% 
Effect periodieke loonsverhoging 0,80% 
Effect in- en uitstroom 0,01% 
Effect pensioenpremie 0,80% 
Effect sociale lasten werkgever 0,41% 

 5,69% 
b. Ontwikkeling overige kosten  
Materiele uitgaven 1,25% 
IKK: uren vrijwilligers naar vaste uren 0,00% 

 1,25% 
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De totale kosten voor een kinderopvangorganisatie worden voor het grootste deel bepaald 
door de personele kosten (70%). Voor de algemene kosten resteert 30%. Door deze 
percentages toe te passen op de kostenstijgingen van 5,69% * 70% = 3,98% en 1,25% * 
30% = 0,38%, ontstaat een gewogen gemiddelde kostenstijging niveau van 4,36%. 
 
Landelijke uurtarieven kinderopvang 2021 
De maximum uurtarieven voor de kinderopvang worden volgend jaar naar verwachting met  
€ 0,29 verhoogd voor indexering (3,55%). Het maximum uurtarief wordt dan voor de 
dagopvang € 8,46 (2020: € 8,17). De voorgestelde verhoging van de maximum uurprijzen 
heeft te maken met de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor het kalenderjaar 2021 
(2,98%). Daarnaast is een correctie toegepast op de indexering voor dit jaar (0,52%) omdat 
de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2020 naar boven is bijgesteld. 

Wij vinden het jammer dat het Rijk niet verder investeert in de kinderopvang. Landelijk blijkt 
dat tariefsverhogingen variëren van 4,8% tot 5,5%. Deze percentages zijn gebaseerd op de 
berekening van de branchevereniging (BVOK). De indexatie van de maximum uurtarieven 
blijft in 2020 achter bij de daadwerkelijke kostenontwikkeling. Een belangrijke extra 
kostenpost betreft salarissen en de stijging van de pensioenpremie. Dit legt over 2021 een 
extra druk op de exploitatie en rendement van de kinderopvangorganisaties. Als de 
bezettingsgraad in 2021 niet hoger wordt, die dit zou kunnen compenseren, neem het 
rendement af. Hiermee komt de toegankelijkheid van de kinderopvang in het geding. 

Uurtarief kinderdagverblijf Het Hummeltje 2021 
Het Hummeltje heeft er voor gekozen om een tariefstijging van 4,36% door te voeren. Dit 
houdt geen gelijke tred met de maximale vergoeding van het uurtarief door het Rijk van         
€ 8,46. Voor kinderdagverblijf het Hummeltje geldt het volgende tarief vanaf 1 januari 2021:      
€ 8,38. Het tarief blijft hierdoor € 0,08 achter op de maximale vergoeding vanuit het rijk. In de 
bijlage vindt u het tarievenoverzicht 2021 terug. 
 

Overige zaken 
Meld u aan zich aan voor de oudercommissie? herhaalde oproep!! 
Met het vertrek van de ouders van Luca en Alessia (in december) naar het basisonderwijs,  
zijn wij op zoek naar twee nieuwe ouders die de oudercommissie willen versterken. 
 
Wat doet de oudercommissie? 
De oudercommissie is verantwoordelijk voor het waarborgen en het bewaken van de 
kwaliteit van de kinderopvang.  De oudercommissie draagt er zorg voor dat de belangen van 
de groep ouders van de kinderen die kinderopvang Het Hummeltje bezoeken zo groot 
mogelijk wordt behartigd. de oudercommissie bewaakt samen met de organisatie de kwaliteit 
van onze opvang, beslist mee over de invulling van het pedagogisch beleid en geven 
gevraagd en ongevraagd advies aan de eigenaresse van kinderopvang Het Hummeltje. Dit 
kan gaan over alles op het gebied van kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de 
openingstijden. De oudercommissie komt verschillende keren per jaar samen om te 
vergaderen en om de beleidszaken door te spreken met de eigenaresse. Lijkt jou dit leuk? 
meld je even aan bij Yolanda Pool.  

Ouderavond en sinterklaasviering 
Gezien de nieuwe maatregelen inzake Corona zijn wij genoodzaakt de jaarlijkse ouderavond 
in november te laten vervallen. Ook in kleiner verband, met de leidsters erbij, en 1,5 meter 
afstand was niet haalbaar. Inmiddels hebben de leidsters alle kinderen weer geobserveerd 
en geregistreerd  in ons kind-volg-systeem. Alle ouders hebben de resultaten per mail 
ontvangen om in te lezen, en de keuze te maken voor een 10 minuten gesprek met 1 ouder. 
Wanneer de pedagogisch medewerkers het nodig achten om een gesprek met de ouders te 
beginnen vanwege bepaald gedrag, achterstanden enz. dan worden de ouders hiervan op 
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de hoogte gesteld. Daarnaast vieren wij wel Sinterklaas, maar in aangepaste vorm: geen 
Sinterklaas en Pieten fysiek op het kinderdagverblijf. Helaas, is het niet anders, maar samen 
met de leidsters proberen we er een leuke dag(en) van te maken op onze eigen manier. 
 
Ouderportaal 
Op Het Hummeltje willen wij vanaf januari 2022 gaan werken met Bitcare. Dit vergt 
voorbereidingen in 2021.  Wij willen gebruik maken van een softwaresysteem genaamd 
‘Bitcare’. Met behulp van deze online dienst willen wij de communicatie met u als 
ouder/verzorger nog verder optimaliseren. 
 
Wat kunt u verwachten? 
Met Bitcare kunnen er  gedurende de dag activiteiten en foto’s online met u worden 
gedeeld. Via de app en website kunt u zien hoe laat uw kind heeft geslapen, gegeten en 
gedronken en welke leuke activiteiten er met de kinderen zijn ondernomen. Ook kunt u de 
planning bekijken en verzoeken indienen omtrent vakanties, ziekte, extra dagen en 
ruildagen. Met Bitcare blijft u altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling 
van uw kind(eren). Zo kunt u zorgeloos werken en hoeft u niets te missen! In het 
ouderportaal heeft u direct inzicht in het contract, de planning, documenten en facturen. Ook 
vindt u hier het digitale dagboekje, waarin je precies het verloop van de dag met alle 
activiteiten en foto’s kan inzien 

Na inschrijving ontvangt u een mail met de uitnodigingslink van Bitcare. Als u zich heeft 
aangemeld kunt u vervolgens de dagelijkse activiteiten van uw kind(eren) raadplegen via 
de app voor uw smartphone en/of tablets. Deze app kunt u vinden in de App Store/Google 
Play Store onder de naam ‘Bitcare voor ouders’. Daarnaast kunt u het digitale dagboekje, 
het contract, documenten en facturen inzien via het Bitcare ouderportaal.  Uiteraard met 
inachtneming van de nodige privacy. Bitcare maakt bewust gebruik van bestaande ‘identity 
providers’ als Google, Microsoft en Facebook, want deze zijn het best in staat je gegevens 
veilig te bewaken. Bitcare heeft dus ook geen eigen gebruikersnamen en wachtwoorden. om  
u alvast een beetje op te warmen verwijzen wij u naar youtube filmpje voor de ouders 
(https://www.youtube.com/watch?v=SWtvIFp7iug). Gedurende de implementatie houden wij 
u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

Verbetertraject kinderopvangtoeslag 
In 2018 is er een verbetertraject gestart door het Ministerie van SWZ met het doel zoveel 
mogelijke te voorkomen dat ouders veel kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. Het gaat 
om de volgende verbeteringen: 

 werken met actuele gegevens van kinderopvangorganisaties. Vanaf 1 januari 2020 
zijn wij verplicht om maandelijks opvanggegevens aan te leveren aan de 
belastingdienst. Bij een aantal ouders hebben wij de afgelopen tijd aanvullende 
gegevens opgevraagd om aan deze eis te voldoen. Met maandelijkse 
opvanggegevens kan de belastingdienst de ouders in de toekomst eerder een signaal 
geven als hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer 
kloppen. 

 app kinderopvang. Op 2 juli is de app kinderopvangtoeslag gelanceerd. Hiermee kunt 
u als ouder snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven. Ook is het mogelijk dat de 
belastingdienst u als ouder een signaal kan afgeven via de app. U kunt de app 
downloaden  via www.toeslagen.nl en/of via de app-store onder de naam 
kinderopvangtoeslag. 

 Persoonlijke begeleiding. Voor sommige ouders is maatwerk nodig. De 
belastingdienst gaat met ouders waarbij de kans groot is dat zij veel toeslag moeten 
terugbetalen intensief begeleiden bij het doorgeven van wijzigingen voor de 
kinderopvangtoeslag. Daar wij dichterbij als kinderdagverblijf bij de ouders staan, 
kunnen wij samen met u als ouder (uiteraard na toestemming) aanmelden bij de 
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belastingdienst. Heeft u hier vragen over, u kunt mij hier altijd telefonisch 
(062074743) en /of op het werk voor benaderen. 

 
Kwaliteitseisen kinderopvang 
In de Wet kinderopvang zijn als gevolg van de Wet IKK Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) 
de kwaliteitseisen van de kinderopvang nader uitgewerkt. De wet is al in 2018 inwerking 
getreden en heeft vele veranderingen in ons kinderdagverblijf teweeg gebracht. Wij gaan ze 
hier niet nogmaals benoemen, maar verwijzen u naar 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ .Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en om 
de werkdruk op pedagogisch beleidsmedewerker binnen de kinderopvang te verlichten zijn 
van een aantal maatregelen de ingangsdatum uitgesteld. Dit betreft: 

 invoering minimumtaalniveau op 1 januari 2025; 
 aanvullende scholingseis voor werken met baby’s op 1 januari 2025. 

Het merendeel van onze leidsters voldoet met hun huidige diploma’s al aan deze 
scholingseisen. Voor degene die hier nog apart aan de slag moeten zijn wij in 2020 al gestart 
met de training werken met baby’s. 
 
Gezond trakteren 
Bij de keuze van een traktatie vragen wij u om rekening te houden met het beleid van 
kinderdagverblijf het Hummeltje, met betrekking tot de voeding voor de kinderen. Het 
traktatiebeleid is opgesteld in samenspraak met een onze leidsters. Een belangrijk 
uitgangspunt dat wij hanteren bij het trakteren is: matig met zoet, vet en zout. 
Een verjaardag betekent feest en daarbij hoort meestal een traktatie. Er kan zowel een niet-
eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden worden. Wij vinden het belangrijk dat 
de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn. We vragen ouders dan ook om traktaties zo 
klein mogelijk te houden en niet te calorierijk te maken. 
Ouders kunnen de richtlijnen trakteren van het Voedingscentrum raadplegen. Voor traktatie-
ideeën adviseren wij het boek ‘Feest! 46 traktaties voor school of thuis’ van het 
Voedingscentrum en de website www.gezondtrakteren.nl. Hebben ouders een (ongezonde) 
traktatie meegegeven die niet binnen het beleid past, dan delen wij deze niet uit maar doen 
we deze in de tas van de kinderen. 
Onze voorkeur gaat uit naar: 

 Fruit, zoals appel, banaan, mandarijn, meloen etc.. 
 Rauwkost zoals komkommer, worteltjes, tomaat, paprika etc.. 
 Rijstwafel. 
 Volkoren soepstengels. 
 Eierkoek (volkoren). 
 Biscuitje (volkoren).  
 Handje Popcorn 
 Ontbijtkoek (volkoren).  
 Rozijntjes.  
 Klein Danoontje (minder suiker). 
 Zelf gebakken muffins (minder suiker) 

 
Ook deze gezonde traktaties kunnen leuk worden gemaakt. Traktaties die hier op lijken en 
ook voldoen aan het criterium weinig suiker, weinig vet en weinig zout zijn ook toegestaan. 
Bij warm weer kan uw kind ook een ijsje trakteren. Ouders kunnen van tevoren aan de 
pedagogisch medewerkers op de groep vragen of er kinderen met allergieën zijn, zodat zij 
hier eventueel rekening mee kunnen houden. Ook het uitdelen van niet eetbare traktaties is 
een mogelijkheid. Ideeën: grabbelton met cadeautjes: bellenblaas, mooie ballon, klik klak 
kikker, grote stuiterbal, vierkleurenpotlood, armbandje, pen, jojo, enz. 

Vanwege het Corona virus willen wij de ouders erop wijzen dat de traktaties verpakt 
moeten zijn.  



 9

Bijlage : Tarievenoverzicht 2021 
Kinderdagverblijf   Aantal   Aantal   Aantal   Opvang  
 Het Hummeltje   openings   openings   openings   kosten  
 TARIEF 2021   uren per jaar   uren per maand*   uren per week   per maand  
5 dagen 2.730 228 52,50  €       1.906  
4 dagen 2.184 182 42,04  €       1.525  
3 dagen 1.638 137 31,50  €       1.144  
2 dagen 1.092 91 21,00  €           763  
Note:     
1. * gemiddeld aantal opvanguren per maand     
2. Uurprijs 2021 € 8,38     
4. Dagdeel: ochtend 07u30 - 13u00 en middag 13u00 - 18u00    
3. Uurprijs extra halve dagopvang: ochtend € 46,09  en middag € 41,90    
4. Uurpijs extra hele dagopvang: € 87,99     
     

Bijlage : Kalenderoverzicht 2021 
 
Feestdagen waarop het Hummeltje gesloten is: 
 
Vrijdag  1 januari    Nieuwjaarsdag  
Maandag 5 april    Tweede paasdag  
Dinsdag  27 april   Koningsdag 
Donderdag 13 mei    Hemelvaartsdag 
Vrijdag 14 mei     Dag na Hemelvaart 
Maandag 24 mei   Tweede pinksterdag 
 
Vrijdag 24 december (kerstavond) sluiten wij om 16:00u! 
Vrijdag  31 december (oudejaarsavond) sluit kinderdagverblijf het Hummeltje om 16.00!! 
 
Leuk om te weten de verjaardagen van onze leidsters! 
 
5 maart     Hanneke  
3 april      Wendy  
7 juli   `   Jessica  
18 december     Yolanda 
13 februari     Patricia   
23 december     Lamia 
8 maart     Femke  
 
Andere dagen: 
Donderdag 16 september 2021 Leidsterdag!! 
 
  


