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Ouders! 
 

Bereikt uw kind de leeftijd van vier jaar?  

Dan adviseren wij u om door te geven 

aan de belastingdienst omdat de vorm 

opvang verandert van ‘dagopvang’ naar 

‘buitenschoolse opvang’.  

 

Als ingangsdatum kunt u de 1ste van de 

maand hanteren, volgend op de 

verjaardag van uw kind. Het doorgeven 

van deze wijziging is belangrijk omdat de 

belastingdienst in sommige gevallen de 

toeslag stopt, wanneer er ‘dagopvang’ in 

het systeem staat voor een kind ouder 

dan 4 jaar. Dit geldt als uw kind 

bijvoorbeeld begin juli 4 jaar wordt en 

pas in augustus naar de basisschool gaat. 

 

 

Kinderopvangtoeslag 2017 

De kinderopvangtoeslag 2017 gaat 

ook dit jaar weer omhoog. In 2017 krijgt 

u als ouder meer kinderopvangtoeslag. 

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra 

beschikbaar voor de kinderopvangtoeslag 
in 2017.  

Het maximale uurtarief waarover ouders 

toeslag ontvangen gaat voor 

gastouderopvang met maar liefst 4,2% 
omhoog naar € 5,75. 

Tevens wordt het behouden van het recht 

op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid, 

gedurende zes maanden, met één jaar 

verlengd. Het kabinet investeert hiermee 

in de bereikbaarheid van de 

kinderopvang.  

Nieuw Lid oudercommissie CoCo! 

 

Wij hebben per heden een nieuw 

oudercommissielid. Haar naam is Geertje 

de Boer. Zij gaat Jan Tjip Douwstra 

vervangen. Wij heten haar van harte 

welkom. 

Hieronder vertelt ze wat meer over 

haarzelf: 

 

        Even voorstellen 

 

Ik ben door Els gevraagd om zitting te 

nemen in de Oudercommissie. Om een 

klein beetje een beeld te scheppen van 

mezelf, stel ik mezelf voor in onderstaand 

stukje. 

 

Mijn naam is Geertje de Boer, 41 jaar en 

woonachtig in het mooie Hurdegaryp. Ik 

woon hier nu al zo’n 8 jaar samen met 

mijn man Eddy de Jong (40). Wij hebben 

twee kinderen, Ilse Marije (7 jaar) en 

Timo Hedzer (5 jaar).  

Ik ben nu werkzaam als verpleegkundige 

bij Palet en wel bij woonzorgcentrum Nij 

Statelân te Menaldum. Hier werk ik nu 

een kleine 2 jaar, maar ik heb hiervoor 

o.a. gewerkt bij TSN Thuiszorg, 

Noorderbreedte en het UMCG. Het werk 

bevalt mij zeer goed en ik heb mijn draai 

helemaal gevonden in het 

woonzorgcentrum. 

Mijn man werkt in de Werkmaatschappij 

8K/TD, dit is een samenwerkingsverband 

tussen de gemeenten Achtkarspelen en 

Tytsjerksteradiel. Sinds kort in een 

nieuwe functie als 

applicatiebeheerder/financieel 

administrateur.  

 

In mijn vrije tijd ben ik graag aan het 

sporten, vooral volleybal (dit doe ik bij 

DFS in Burgum) en kaatsen voeren de 

boventoon. Ook mag ik graag een goed 

boek lezen of bezig zijn in de tuin.  

 

Onze kinderen zitten bij gastouderopvang 

De Guppies in Hurdegaryp. Grietsje 

Bakker is de gastouder en onze kinderen 

zitten al vanaf hun 3e maand bij Grietsje. 

Dit bevalt van beide kanten erg goed. We 

hebben altijd goed overleg met elkaar en 

de kinderen voelen zich er erg thuis. Dat 

is voor ons als ouders ook belangrijk, dat 

we onze kinderen met een gerust hart bij 

de opvang kunnen laten.  

Ik heb er zin in om zitting te nemen in de 

ouderraad en hoop dat ik deze functie 

ook goed mag vervullen.  

 

 
 

 



                                                     
Casus: 'Een dreumes  bijt anderen 

steeds' 
 

Saskia: 'Sinds een paar weken bijt 

Sander, een jongen van anderhalf jaar 

oud, een paar keer per week een andere 

dreumes. Hij bijt zo hard, dat er vaak een 

afdruk achterblijft.' 

 
 

'Frustratie kan een aanleiding zijn voor 

een kind om te bijten.' - Foto: Free 

Images 1 

Antwoord van pedagoog Marieke Grijpink: 

'Het is goed te kijken naar de aanleiding 

van het bijten: wanneer doet het zich 

voor en in welk soort situaties? Soms 

wordt een kind snel geïrriteerd als het 
honger heeft of moe is.  

Een kind voelt ongenoegen, maar kan het 

zelf nog niet plaatsen. Irritatie uit zich 

dan in bijten, omdat de dreumes 

simpelweg nog geen andere taal heeft. 

Als je dit patroon herkent en er tijdig bij 

bent, kun je het bijten dus vóór zijn door 

het kind te laten rusten of slapen, of wat 
eerder te laten eten. 

Frustratie kan ook een aanleiding zijn 

voor een kind om te bijten. Je wilt Sander 

graag laten weten dat dit gedrag niet 

door de beugel kan. Houd er rekening 

mee dat aandacht, ook al is het negatief, 

ook een stimulans kan worden om 

aandacht te krijgen. En dat is nu net wat 
je niet wilt! Maar wat kun je dan doen?  

Steek veel energie in de taalontwikkeling 

van Sander. Als hij zich door gesproken 

taal kan uiten, zal hij niet meer bijten. En 

wanneer hij toch gebeten heeft, geef dan 

al je aandacht aan het kind dat gebeten 

is. Een standje geven of apart zetten, het 

helpt niet. Het werkt zelfs averechts. 

Door het bijten te negeren, dooft het 

vanzelf uit en het scheelt je ook nog veel 

negatieve energie!'(bron Kinderopvangtotaal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie een fijne 

zomervakantie! 

 

Juni 2016 Els Staal en Janetta Postma 
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