
 

Maart… 

In Maart verwelkomen we James, Morris  en 
Lizzy, ook vieren we de verjaardag van Jackie en 
Lieke! 
 
We zijn druk bezig geweest met het thema 
muziek/Valentijn. Van het maken van onze eigen 
instrumenten tot een heuse Valentijns lunch op 
Tante Tuit! 
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de 
afgelopen maand! 
 

 Veel lees- en kijk plezier! 
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Welkom op Tante Tuit: 

James! 

Morris! 

Lizzy! 

Veel speel plezier! 

 
Hieperdepiep Hoera, feest op Tante Tuit: 

24 maart: Jackie wordt 1 jaar! 

28 maart: Lieke wordt 2 jaar! 

 



 

 

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 
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Vaccinatie verplicht stellen voor alle kinderopvang  

 

Vaccinatie moet verplicht worden op alle kinderdagverblijven. Dat vinden de VVD en de SP in de Tweede Kamer. 
Zij komen met een eigen wetsvoorstel dat aanzienlijk verder gaat dan een eerder plan van D66. Het kabinet en de 
werkgevers bepleiten een heel andere aanpak.  

Dit is gericht op betere voorlichting aan ouders die hun kinderen niet willen vaccineren.  

Een eerder voorstel van D66, waarin kinderdagverblijven kinderen moesten kunnen weigeren die niet zijn gevac-
cineerd, stellen is inmiddels van de baan. De SP noemde dit plan een haastklus. ‘Als de vaccinatiegraad te laag 
wordt, moet je dat niet aan de markt van kinderopvang overlaten maar moet de overheid de norm stellen’, aldus 
SP-Kamerlid Maarten Hijink in dagblad Trouw.  

 

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden? 

Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, van 
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als 
kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computa-
tional thinking en mediawijsheid. 

 

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerk-
samenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer 
werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse 
vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. 

Misschien dat we ook in de kinderopvangbranche ons pedagogisch plan hier meer op zullen moeten inrichten. 
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 Verschil BHV en EHBO? 

Zaterdag 18 januari en zaterdag 15 februari was het weer zover; alle medewerksters konden hun kennis 
m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag. 

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en BHV ‘ers? 

Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel 
voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, 
bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener 
(BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in 
het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief 
gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking.De BHV cursus is 
niet zozeer een uitbreiding op de EHBO cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrek-
king tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook 
leert om een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen. De BHV cursus biedt dus een iets 
gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties. 

Wij hebben ervoor gekozen alle medewerksters beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen 
eis is, maar ook hier geldt ‘veiligheid voor alles!’ 

                                                                                                         

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 

 

Stint krijgt nieuwe naam: Buszy 

Stint-eigenaar Edwin Renzen heeft besloten de vernieuw-
de Stint ook een nieuwe naam te geven: Buszy. 

Het ministere van Infrastructuur en Waterstaat legde na-
mens nabestaanden het verzoek neer om de naam van de 
elektrische bolderkar aan te passen. ‘Stint’ heeft een ne-
gatieve associatie gekregen na het ongeluk in Oss, waarbij 
in 2018 vier kinderen omkwamen nadat de Stint werd 
aangereden door een trein. De merknaam Stint blijft be-
staan, maar het model dat gebruikt wordt om kinderen 
mee te vervoeren heet straks Buszy. 

Tante tuit zal nog niet tot de aanschaf van een nieuwe 
stint overgaan en blijft het vervoer met de busjes of te 
voet doen. 

 

Handige tips met betrekking tot de 
taalontwikkeling van uw peuter! 
Wisten jullie dat…. 
 
* Het goed is om een naam op een teke-
ning linksboven te schrijven. 
* Als je samen gaat tellen altijd links gaat 
beginnen. 
* Namen van peuters zonder hoofdletter 
geschreven mogen worden. 
* Het goed is om, als ze er aan toe zijn, het 
alfabet fonetisch aan te leren. 
* Je de a dan uitspreekt als ah, de f als fffff, 
de m tussen de lippen, mmm en de z als 
het zoemen van een bij. 
 



 

Medewerkers kinderopvang krijgen 5,5% meer loon  

FNV Zorg & Welzijn heeft met werkgeversorganisaties BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao 
voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland.  

Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van 
minimaal 5,5%.   

Voor medewerkers in de onderste schalen loopt dit zelfs op tot zo'n 6%. Ook voor stagiairs zijn er afspraken 
gemaakt; zij hebben weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werk-
gever om te bepalen. De nieuwe CAO treedt per 1 januari 2020 in werking.  

Belhamels Kinderopvang BV had in de nieuwe tarieven van 2020 rekening gehouden met deze loonsverho-
ging.  

 

   

Agenda 

17 Maart 

EHBO workshop voor ouders 

 

20 maart 

Nationale pannenkoekdag 

20 maart 

Begin van de Lente! 

24 maart 

Jackie jarig! 

28 maart 

Lieke jarig! 

 

(*) In de maand april is Kim 

(vestigingsmanager) met vakantie. 

Tante Tuit is dagelijks telefonisch te bereiken op; 

0545-725815, of via mail; tantetuit@gmail.com. 

Voor dringende vragen kunnen jullie contact 
opnemen met Walter: 06-19919911. 
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