
Nieuwsbrief 4

Beste ouders/verzorgers,

we kijken terug op een geweldig jaar 2022! In januari is KDV Vrijland van start gegaan en 
wat hebben we de afgelopen maanden veel plezier mogen beleven met alle kinderen, 
ouders en opa's en oma's! Bedankt voor jullie vertrouwen, inzet en betrokkenheid! 
We staan te trappelen om er in 2023 weer een spetterend jaar van te maken met en voor 
de kinderen!

Graag willen we even een aantal belangrijke punten voor 2023 met jullie delen:

Jaarplanning 2023
Dit zijn de sluitingsdagen voor 2023:

maandag 20-02: carnaval
maandag 10-04: Paasmaandag
donderdag 27-04: Koningsdag
donderdag 18-05: Hemelvaart
maandag 29-05: Pinksteren 
maandag 25-12: 1e Kerstdag
maandag 26-12: 2e Kerstdag 

Tevens zijn we gesloten van 
31-07 t/m 11-08-2023 (zomervakantie) 
27-12 t/m 29-12-2023 (kerstvakantie)

Themaplanning 2023:
Dit zijn de thema's voor 2023:

januari: 'winter' 
februari: Nationale voorleesdagen + 'kleuren en vormen' (incl. carnavalsfeest)
maart: 'kriebelbeestjes'
april: 'lente' (incl. Paasontbijt), eind april: 'oranje week' i.v.m. Koningsdag/-spelen
mei: 'circus'
juni: 'ik en mijn familie' 
juli: 'zomer/vakantie'
augustus: – (vakantie)
september: 'dieren' 
oktober: Kinderboekenweek + 'herfst' + Halloweenfeest
november: 'cijfers en getallen' + 'Sinterklaas'
december: 'Sinterklaas' + 'Kerst' 
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Tarieven 2023:
Jaarlijks worden de kinderopvangtarieven geïndexeerd door de overheid. Voor 2023 is het 
tarief waarover Kinderopvangtoeslag betaald wordt: 8,97 Euro. 
Helaas is dit tarief door de overheid te laag geïndexeerd. Door de hoge en stijgende gas- 
en stroomprijzen, CAO veranderingen enz. is het aanhouden van het geïndexeerde tarief 
helaas niet haalbaar. In een enquête onder kinderopvangorganisaties en gastouders in 
heel Nederland is gebleken, dat het uurtarief gemiddeld 9,72 Euro zal zijn. 
Helaas kan ook Vrijland niet ontsnappen aan de stijgende kostenposten, vandaar dat ook 
wij genoodzaakt zijn om het uurtarief per 01 januari 2023 te verhogen. Het nieuwe 
uurtarief gaat zijn: 9,25 Euro. De percentages waarover Kinderopvangtoeslag door de 
overheid vergoed gaat worden, veranderen niet. 
Ook is er nieuws wat betreft het urencriterium. Per 01 januari 2023 wordt de koppeling met
het aantal gewerkte uren losgelaten door de overheid. Het max. aantal uren kinderopvang 
waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit
230 uren per maand x het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer 
beide ouders in een kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kunnen zij aanspraak 
maken op 230 uur x 12 maanden = 2760 uren kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren zij 
daadwerkelijk hebben gewerkt, is niet meer belangrijk. 230 uren per maand zouden +/- 4-5
dagen opvang per week zijn. 

Winterkleding
De winter staat voor de deur, vandaar dat we iedereen willen vragen om mutsjes, 
handschoenen en bv. een schaaltje mee te nemen/aan te doen op de dagen dat de 
kinderen naar Vrijland komen. Deze mogen in het bakje van het kind blijven of weer mee 
naar huis genomen worden. Let ook even op dat er goed passende schoentjes voor de 
kleinere kinderen (die nog kruipen of net lopen) aangedaan worden/op de opvang blijven. 

Rugzakken/tassen
Niet alle kinderen nemen een eigen tas of rugzak mee. Vaak worden dan bv. kleding, 
knutselwerkjes of een traktatie op de gang vergeten, omdat deze op het bankje staan en 
niet in een tasje gedaan kunnen worden. 
We willen de ouders van de kinderen zonder tas/rugzak vragen, om toch iets mee te 
nemen, waar o.a. deze spullen, maar ook een tutje of knuffeltje in gedaan kan worden. Dit 
maakt het makkelijker voor onze leidsters, maar ook voor ouders.

Vergeet tevens niet de naam op de tas te zetten (en indien mogelijk ook in de jas van het 
kind).

10 min. gesprekken
In januari willen we 10 min. gesprekken houden. Deze zullen plaatsvinden met de mentor 
van het kind. 
Op de gang hangt een lijst, waar iedereen die interesse heeft, zich kan inschrijven. Het 
lijstje blijft tot aan de Kerstvakantie op de gang hangen. 
Het 10 min. gesprek is uiteraard geen verplichting. 
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Kerstweek
In de week van 19 t/m 23 december vieren we Kerst bij Vrijland. We maken Kerst-
knutselwerkjes, zingen kerstliedjes, nuttigen een Kerstontbijt... Kinderen die thuis een leuk 
kerstoutfit of een foute kersttrui hebben liggen, mogen deze natuurlijk aandoen. We 
hebben er zin in! Ho-ho-ho!

Reminder Kerstsluiting
In de week van 26 t/m 30 december zijn we gelosten i.v.m. onze Kerstvakantie. Er vindt op
deze dagen geen opvang plaats. Vanaf maandag 02 januari 2023 staan we weer klaar 
voor jullie.

Kerst- en Nieuwjaarswens
We wensen alle kinderen, broertjes en zusjes, ouders/verzorgers, opa's en oma's fijne 
Kerstdagen en heel veel geluk, liefde, succes en geweldige momenten voor 2023! 
Bedankt voor het fijne jaar, we hebben genoten! 

Liefs, 
Lisa, Bianca, Daisy, Mieke, Dana en Michèle
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