
1 

 

 
 
 
Inleiding 
Fijn dat je deze NewsLetter aan het lezen bent! 
Tweemaal per jaar houden wij je op de hoogte van in- 
en extern nieuws vanuit KidsCentral. In deze 
NewsLetter aandacht voor de nieuwe Meldcode, 
Cursusmogelijkheden via Dienstencentrum, viering 
van ons jubileum, vakanties en nog veel meer… 
 
Meldcode 
Als gastouder ben je een professional die 
verantwoordelijkheid voor kinderen draagt. De 
overheid schrijft: ‘Per 1 januari 2019 verandert de 
meldcode. De 5 stappen uit de meldcode blijven 
hetzelfde, maar het wordt een professionele norm om 
melding te doen bij Veilig Thuis als vermoedens zijn 
van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen 
of daar sprake van is, gebruiken professionals een 
afwegingskader in de meldcode. 
Dit afwegingskader helpt hen bij het wegen van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling en bij het 
beslissen. Professionals beslissen eerst of melden 
noodzakelijk is en dan of zij zelf hulp kunnen bieden of 
organiseren. De afwegingskaders voor in de meldcode 
zijn in de eerste helft van 2018 opgesteld door de 
beroepsgroepen die vallen onder de meldcode. In de 
tweede helft van 2018 wordt er met de afwegings-
kaders geoefend.  
Wanneer gebruikt een professional de meldcode? 
Een professional doorloopt de stappen van de 
meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet 
alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook 
om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en 
vermoedens van verwaarlozing.’ (bron: overheid.nl). 
Uiteraard faciliteert KidsCentral ook dit voor onze 
gastouders. Er is een cursus die in combinatie met de 
EHBO wordt aangeboden. Al onze gastouders moeten 
tijdig bekend zijn met de veranderingen in de 
Meldcode. 
 

Afscheid Sandra  
Na ongeveer 11 jaar met veel inzet, kundigheid en 
enthousiasme actief te zijn geweest voor KidsCentral, 
heeft Sandra besloten een kans aan te grijpen voor 
wat betreft haar loopbaan. Sinds 1 juli jl werkt zij bij 
Woonzorgvoorziening De Parel te Oudewater. Daar 
wonen en werken autistische jongeren onder 
begeleiding. Sandra kan haar ervaring goed inzetten 
en, gelet op haar gezinssituatie, heeft  ze inmiddels 
ook de mogelijkheid om onregelmatig te werken. 
Sandra heeft een hele grote rol gespeeld in de 
ontwikkeling van KidsCentral op allerlei gebied. Daar 
denken wij, Fijke en Willem, met veel dankbaarheid 
aan terug. We hebben ook op gepaste manier 
vormgegeven aan het afscheid:  

 
We wensen haar bij de nieuwe werkkring een fijne tijd 
toe! 
Haar werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd 
door Fijke en Willem. Dat zal gedeeltelijk zo blijven, 
maar inmiddels hebben we een nieuwe collega 
kunnen contracteren. Het is Natascha Sangers uit 
Montfoort. Parttime zal ze het kantoorteam gaan 
versterken per 1 oktober 2018.  Zij zal zichzelf in deze 
NewsLetter aan jullie voorstellen. Wij zijn blij met haar 
komst en heten Natascha van harte welkom bij 
KidsCentral. 
 
EHBO 
Sandra blijft verbonden aan Just4Safety voor wat 
betreft het organiseren van EHBO-cursussen en 
dergelijke bijeenkomsten. In die hoedanigheid zullen 
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jullie haar dus zeker nog geruime tijd spreken. Ook 
kun je haar per mail over deze onderwerpen 
benaderen. Haar mailadres is: sandra@just4safety.nl. 
Willem heeft met de eigenaar van Just4Safety contact 
over de toekomst voor wat betreft regelgeving en 
cursussen. Wat die toekomst wat dat betreft brengt, 
is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat alles wat 
nu gepland is –tot aan voorjaar 2019- doorgang zal 
vinden, naar verwachting.  
 
Natascha Sangers stelt zich voor 
“Hallo allemaal, Mijn naam is Natascha Sangers en ik 
ben 32 jaar. Ik woon samen met mijn vriend en onze 2 
kinderen (bijna 4 en 1 jaar) in Montfoort. 
Na meer dan 10 jaar als pedagogisch medewerker 
gewerkt te hebben ga ik een nieuwe uitdaging aan. 
Per 1 oktober 2018 zal ik werkzaam zijn bij KidsCentral 
als administratief-commercieel medewerker. Ik vind 
het leuk dat ik straks op een andere manier werkzaam 
zal zijn in het werkveld kinderopvang. Tot snel!” 

 
 
Vakantie 
Het kantoor van KidsCentral is de laatste week van 
juli, op het moment van verschijnen van deze 
NewsLetter dus, en de eerste week van augustus 
gesloten. Dus 23 juli tot en met 3 augustus worden er 
geen administratieve zaken verwerkt. Dat geldt echter 
niet voor de verwerking van de opvanguren: dat gaat 
altijd door, ook deze zomer. De urenverwerking 
wordt, zoals gewoonlijk, iedere dag gemonitord en 

bijgewerkt. Wat betreft de consulentes: zij hebben 
hun eigen vakanties. Iedere consulente heeft een 
vervanger bij afwezigheid. Je kunt dus altijd een 
beroep op een consulente doen! Heb je een 
dringende vraag deze vakantie en kun je niemand 
bereiken, bel dan: 06-18645063. Wij hopen dat jullie 
allemaal een plezierige, ontspannen en veilige 
vakantietijd zullen hebben! 

 
 
Dienstencentrum 
KidsCentral heeft een abonnement voor de diensten 
van het Dienstencentrum Kinderopvang.  
Gastouders kunnen onbeperkt gebruik maken van de 
E-learning modules. Je kunt je heel eenvoudig gratis 
aanmelden voor de E-learningomgeving. De cursussen 
zijn direct op de praktijk gericht.  
Pebbel is het E-learning programma voor gastouders 
die werken met kinderen van 0-4 jaar.  
Enkele E-learning cursussen zijn: Ontwikkelingsgericht 
werken, bewegen met peuters, gezond eten en 
drinken, emoties bij kinderen.  
En natuurlijk kun je gebruik maken van het Pebbel 
Kindvolgsysteem.   
Ook voor oudere kinderen is er divers aanbod in 
cursussen: Sport en spel, theaterspel, omgaan met 
pesten, gezond eten en drinken en de digitale wereld 
van kinderen. Binnen dit E-learningprogramma is er  
een praktijkomgeving. Hierin zijn cursussen 
opgenomen zoals het schrijven van een eigen 
Pedagogisch Beleidsplan en over hoe je effectief 
communiceert met ouders. Ieder kwartaal zijn er 
nieuwe cursussen beschikbaar.  
Steeds krijg je een certificaat waarmee je laat zien dat 
je de cursus hebt gevolgd. Daarmee toon je aan 
ouders dat je je ontwikkelt en dat is natuurlijk heel 
goed. Ervaar je problemen bij inloggen of heb je 
anderszins opmerkingen of vragen: benader ons 
kantoor gerust! Er is een papieren en digitale 
handleiding beschikbaar die je, op verzoek, 
toegezonden kunt krijgen. 

mailto:sandra@just4safety.nl
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PEPP 
Online je kennis vergroten, is een belangrijke trend. 
Naast de hierboven genoemde online cursus-
omgeving, is er ook sinds kort het Leerplein 
Kinderopvang(.nl). Dit heet: Permanente Educatie 
Pedagogische Professionals (PEPP) en er is een gratis 
basisabonnement beschikbaar voor jou. Dit initiatief is 
een samenwerking van diverse belangenverenigingen 
en de overheid. Dat gratis  basispakket kun je 
gebruiken voor zelfstudie en het opbouwen van een 
online portfolio. Bij deze kosteloze versie wordt geen 
begeleiding of support geboden. Leerplein 
Kinderopvang sluit naadloos aan op actuele trends en 
ambities van de overheid zoals de individuele 
verantwoordelijkheid van professionals en de sociale 
dynamiek van opleiden. Tevens is er aandacht voor 
privacy en informatiebeveiliging. 
 
Mail en krijg-actie 
Voor deze NewsLetter is de ‘Mail en krijg-actie’: het 
boekje uit de ‘Ik kook’-serie wat over Kinderfeest 
gaat. KidsCentral heeft 5 exemplaren beschikbaar 
voor de eerste 5 personen die mailen dat ze er graag 
een willen hebben. Dus: mail snel met je adres en wij 
zenden je dit boekje toe!   

 
 
Bereikbaarheid 
Ons kantoor is iedere ochtend op werkdagen 
‘bemand’ van 8.30 uur tot 13.00 uur. Wil je graag dat 
je vraag direct behandeld wordt, bel in de ochtend! 

Mailen kan altijd natuurlijk. Raadpleeg de website 
voor de beschikbaarheid van je consulente. Heb je 
haar nodig op een dag dat ze niet werkt, spreek dan je 
vraag in op haar voicemail en/of zend een email.  
 
Terugblik jubileum: 12,5 jaar KidsCentral  
Het is al even geleden, maar 1 oktober jl. bestond 
KidsCentral 12,5 jaar. We zijn heel dankbaar voor wat 
we met z’n allen hebben mogen bereiken. Als dank 
voor de inzet, hebben wij alle gastouders een 
highteaworkshop aangeboden. Op onderstaande foto 
een impressie van die middag. Wil je meer foto’s 
bekijken: zie onze Facebook pagina!  
Op deze plaats ook een hartelijk woord van dank aan 
de meer dan 2000 ouders die de afgelopen jaren ons 
het vertrouwen gaven! We hopen dat we nog vele 
jaren actief mogen zijn met elkaar om gezellige en 
veilige kinderopvang aan te bieden.  

 
 
Facebook en website 
Om actuele en naslaginformatie te bekijken, kunnen 
jullie onze website bezoeken. We hopen de website 
steeds iets interessanter te maken. Ook willen wij je 
vragen of je, mocht jij dat nog niet gedaan hebben, 
onze Facebookpagina wilt ‘liken’. Zo word je op de 
hoogte gebracht als wij iets plaatsen. Wij op onze 
beurt zullen terughoudend zijn als het gaat om het 
plaatsen van dingen: pas als wij denken dat het 
nieuws of bericht iets toevoegt, plaatsen we. Niet 
iedere dag zullen we iets plaatsen, zo blijft het 
allemaal plezierig en nuttig.  
 
Oudercommissie 
De oudercommissie van KidsCentral bestaat uit 
ouders Van der Kooij, Heijkoop, Van Vliet en Schuller. 
Ouders Rutten en De Koning gaan de OC verlaten. 
Hartelijk dank voor je meedenken en adviezen! De 
Oudercommissie komt ongeveer tweemaal per jaar bij 
elkaar. Tussendoor kan er per mail of telefoon overleg 
plaatshebben als dat nodig wordt geacht. De 
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commissie kan de eigenaar van KidsCentral uitnodigen 
om bij een vergadering (deels) aanwezig te zijn om 
mondeling zaken te bespreken. Ook vraagt hij de OC 
om advies op belangrijke punten die ouders aangaan. 
Interesse in het werk van de OC of wil je iets vragen of 
bespreken? Benader het kantoor van KidsCentral en 
zij zullen je in contact brengen met een van de leden. 
 
4 jaar geworden? 
Wanneer je kind vier jaar wordt, veranderen er een 
aantal zaken. Het belangrijkste is natuurlijk dat het 
naar school gaat. De overheid zendt je een brief om je 
eraan te herinneren dat er op het gebied van 
kinderopvang ook meestal iets verandert. Soms is de 
gastouder bereid opvang te blijven bieden, maar soms 
is het zo, dat ze zich richt op jonge kinderen en dat wij 
dus een andere gastouder zullen aanbieden. Sowieso 
krijg je altijd een nieuw aanbod voor kinderopvang 
van ons, want je uren veranderen en daarmee 
ontstaat een nieuwe opvangsituatie. Om alles op tijd 
in orde te maken, vragen wij je om aan ons door te 
geven welke wensen je hebt voor na de 4e verjaardag 
van je kind. 
 
Overlijden Lars van Veen 
Op deze plaats willen wij graag nogmaals stilstaan bij 
het enorme verdriet wat Sandra en Edwin en hun 
zoon Sven getroffen heeft. Het heeft ons en velen 
zeer geschokt. Onbeschrijfelijk wat dit voor impact op 
hun leven heeft. Laten wij aan deze mensen blijven 
denken. En ook gaan onze gedachten uit naar onze 
gastouder Anita Steenbergen. Voor haar als Lars’ 
gastouder is het ook een buitengewoon verdrietige 
gebeurtenis.  
Hier drukken we de geplaatste advertentie nogmaals 
af: 

 

Wij zoeken meer gastouders/nanny’s 
Vanwege de gestegen vraag naar kinderopvang in 
enkele plaatsen, zoeken wij dringend nieuwe mensen. 
Weet jij iemand die mogelijk geïnteresseerd is in het 

bieden van kleinschalige opvang in eigen of ouders’ 
huis? Graag lichten wij die persoon vrijblijvend voor. 
Je hebt recht op een ‘halve’ bonus (25 euro) indien 
een door jou geworven gastouder/nanny zich bij ons 
aanmeldt! Voor actuele informatie over gezinnen die 
opvang zoeken, benader jouw consulente. 
 
Gegevens van KidsCentral 

 
KidsCentral Kinderopvang 
Steenovenweg 11, eerste etage 
3417 XR  Montfoort (bezoek na telefonische afspraak) 
 
Telefoonnummer kantoor: 0348-433025 
Telefoonnummer m.b.t. betalingen/factureringen: 
0343-522580  
Mobiele telefoon: 06-18645063 (dringende vragen 
buiten kantooruren) 
 
Zondags is KidsCentral gesloten. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


