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AGENDA NIEUW UURTARIEF 2023

 7 T/M 10 NOVEMBER
WEEK VAN DE MOTORIEK 

In 2023 gaat de vergoeding van het uurtarief van de 
gastouderopvang definitief van €6,52 naar €6,73. 

Dit betekent dat alle gastouders hun uurtarief met €0,21 
kunnen verhogen. Alle gastouders hebben hier vorige 
week een verduidelijkende mail over ontvangen. Het is dus 
niet zo dat je het volledige bedrag kunt vragen. 

Als je je uurtarief voor het nieuwe jaar wilt wijzigen, geef dit 
dan op tijd door. Wij hebben een handtekening van alle
vraagouders nodig om het nieuwe uurtarief vanaf het 
nieuwe jaar te kunnen doorvoeren. Je kunt het 
uurtariefwijzigingsformulier ontvangen door een mailtje te 
sturen naar lumanda@gobdebult.nl.

 14 T/M 20 NOVEMBER
WEEK VAN DE 

KINDERMISHANDELING 

 1  NOVEMBER
LAATSTE RONDE AANVRAGEN 

STAP-BUDGET



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

Veel succes en plezier! 

THEMA HERFSTGGD BEZOEKEN
Afgelopen maand heeft de GGD weer een aantal 
onverwachte steekproeven uitgevoerd. Over het 
algemeen krijgen wij van deze bezoeken een positief 
rapport terug, maar zorg dat je goed voorbereid 
bent. Dit betekent dat sowieso alle rookmelders op de 
aangegeven plekken moeten hangen en dat je de 
nodige kennis hebt wat betreft de meldcode en de 
pedagogische basisdoelen. Ook moet je risico- 
inventarisatie, je EHBO-certificaat en je diploma 
aanwezig zijn in je map. Hier gaat de GGD naar 
vragen. Als je nog niet voldoende kennis hebt of je 
map is nog niet compleet, geef dit dan even aan ons 
door! Wij komen dan graag bij je langs om je te 
helpen. 

WEEK VAN DE 
MOTORIEK
Van 7 t/m 10 november is het de Week van de 
Motoriek 'Jong geleerd is oud gedaan.' Tijdens deze 
week worden er verschillende online kennissessies 
georganiseerd met als doel verbinden, informeren en 
inspireren van professionals die affiniteit hebben met 
sport en bewegen. Op woensdagavond staat het 
webinar 'Jong beginnen met bewegen: hoe pak je dat 
aan?' op het programma. Je kunt je hiervoor 
aanmelden via de website van het Kenniscentrum 
Sport en Bewegen. Via de website is ook het volledige 
weekprogramma te bekijken. 

BABYBOEKJE VAN 
HET JAAR 
Ieder jaar verschijnen er weer veel nieuwe 
babyboekjes. Ook dit jaar zijn er vijf boekjes 
geselecteerd voor de baby’s van nul tot 
anderhalf jaar. Wil jij kans maken op het 
gewicht van je baby* in boeken? Je kunt nog 
stemmen tot 2 november via de onderstaande 
link of door de QR-code te scannen.

www.boekstart.nl/babyboekje-van-het-jaar/

THEMA-AVOND 2022
Wij willen graag in november of december weer een 
thema-avond organiseren voor de gastouders die 
hier behoefte aan hebben. Heb jij een thema dat 
speelt of iets waar je interesse ligt? Laat dit dan zo 
snel mogelijk aan ons weten! 

7 t/m 10 
november


