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AGENDA
STAP-SUBSIDIE 
AANVRAGEN
vanaf 1 maart is het mogelijk om STAP-subsidie aan te 
vragen via het UWV. Deze subsidie maakt het voor 
iedereen mogelijk om een opleiding of cursus te gaan 
volgen met 1000 euro korting. Per jaar zijn er zes 
verschillende aanmeldmomenten hiervoor beschikbaar 
gesteld. Het is voor de nieuwe gastouders mogelijk om 
hiermee de gastouderopleiding via het ROC Rivor te 
volgen en voor ervarene gastouders een opleiding of 
cursus bij een andere aanbieder. Meer informatie 
hierover is te vinden op STAP-budget.nl. Ook staan hier 
alle voorwaarden omschreven waaraan je moet 
voldoen. Zit het aanmeldmoment vol? Dan is het 
mogelijk om je voor de eerstvolgende aan te melden, 

OP=OP. 

1  MAART T/M 31 MAART 
BAKKEN VOOR KIKA

 
 

25  MAART T/M 1 APRIL
MEDIA UKKIE DAGEN

 
 



Deze maand is het thema kunst aan de 
beurt. Ook deze keer zijn er leuke 
activiteiten - voor jong en oud - bedacht 
waarmee jullie lekker aan de slag 
kunnen. Een leuk fotootje van de 
uitwerking is altijd welkom!

Veel succes en plezier! 

THEMA KUNSTWHATSAPPGROEP 
GASTOUDERS 
Vorige week is er een nieuwe Whatsappgroep 
aangemaakt voor alle gastouders die nog 
plekjes overhebben. In deze Whatsappgroep, 
waarin alleen de beheerder berichten kan 
sturen, zullen wij alle zoekopdrachten die wij 
vanuit vraagouders krijgen met jullie delen. Zit 
je nog niet in deze Whatsappgroep, maar heb 
je wel plek? App dan even naar Dineke. Zij is de 
beheerder en kan je gemakkelijk toevoegen. 

BAKKEN VOOR KIKA 
Vanaf 1 maart t/m 31 maart kunnen alle 
koekenbakkers van Urk en omstreken meedoen 
met de koekjesbakactie om op geld op te halen 
voor Kika. Voor meer informatie kun je terecht op 
de website www.bakkenvoorkika.nl.

TERUGBLIK 
VALENTIJNSDAG
Twee weken terug was het Valentijnsdag.  
Gastouder Marina heeft onze 
Valentijnsbingo uitgeprint en met de
kinderen gespeeld. Wat was het leuk! 

MEDIA UKKIE DAGEN
Tablets, smartphones en tv’s hebben een steeds 
grotere invloed op kleine kinderen. Tijdens de 
Media Ukkie Dagen van 25 maart t/m 1 april wordt 
aandacht gevraagd voor
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 
nul tot zes jaar. Het thema dit jaar is: swipe, stap, 
sprong. Wil je hieraan bijdragen? Meer informatie 
hierover is te vinden op www.mediaukkiedagen.nl

SCHIJF VAN TIEN
Veel en gevarieerd bewegen is ontzettend 
belangrijk voor kinderen en levert een goede 
bijdrage aan een goede motorische ontwikkeling. 
In de schijf van tien - die deze week op ons 
Instagramaccount wordt gedeeld - worden de 
belangrijkste bewegingsactiviteiten weergeven. Ga 
hiermee aan de slag en zorg ervoor dat je dit 
samen met de kinderen in je dagelijkste ritme 
betrekt. Bewegen is gezond! 


