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In 2022 geldt er nog de zogenoemde koppeling gewerkte uren 
(KGU). Ouders kunnen toeslag aanvragen voor maximaal 140% 
van het aantal uur dat de minst werkende partner (ouder) 
werkt. Met een maximum van 230 uur per kind per
kalendermaand. Dit geldt voor alle soorten opvang; 
dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Per 1 januari 2023 wordt deze koppeling met het aantal 
gewerkte uren losgelaten. Het maximum aantal uren 
kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen 
ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per 
kalendermaand vermenigvuldigd met 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 = 2.760 uren 
kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren zij daadwerkelijk hebben 
gewerkt, is niet meer belangrijk.



Deze maand beginnen we weer met het 
aanbieden van een nieuw 
activiteitenboekje. Dit keer is het thema 
'cowboys & indianen.' 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 COWBOYS & 
INDIANEN 

MELDCODE-AVOND
Afgelopen woensdagavond 21 september 
heeft een deel van onze gastouders 
deelgenomen aan de meldcode-avond 
kindermishandeling en huiselijk geweld. De 
avond werd georganiseerd door twee 
medewerkers van het Oude en Nieuwe Land 
en was erg interessant en leerzaam. 
Binnenkort ontvangen onze gastouders een 
certificaat. 

NIEUWS OVER ONZE 
GASTOUDERS
Deze maand mochten Gretha Hoekstra en Loes 
Woord starten in hun vernieuwde opvang. Gretha 
heeft haar garage veranderd in een prachtige 
speelkamer en Loes is verhuisd naar een mooie, 
ruime woning aan de Molenkamp. 

Ook Lijanne Koffeman is verhuisd naar een nieuwe 
woning met een eigen opvang aan huis. Wij feliciteren 
deze gastouders met hun nieuwe werkplek! 

Petra Keuter is na een periode van ziekte weer rustig 
aan het werk. Wij vinden het fijn om te zien dat het 
herstel goed gaat en voorspoedig verloopt. 

NIEUW UURTARIEF 2023
In 2023 gaat de vergoeding van het uurtarief van de 
gastouderopvang waarschijnlijk van €6,52 naar 
€6,73. Wanneer dit voorstel definitief is bevestigd, 
ontvangen jullie meer informatie hierover. 

DAG VAN DE GASTOUDER
Voor de gastouders die hun presentje nog niet 
hebben opgehaald en hier nog belang bij hebben, 
laat het ons even weten! Je kunt op dinsdag- of 
woensdagochtend langskomen of kantoor of ons 
even een berichtje sturen. Dan brengen wij het 
presentje alsnog bij je langs! 

NIEUWE WEBSITE 
Onze website is afgelopen twee maanden 
helemaal onder handen genomen door Alpha 
Producties. De nieuwe site is hipper, duidelijker 
en makkelijker in gebruik op je telefoon. Wij zijn 
erg blij met het eindresultaat! Nemen jullie ook 
even een kijkje? 


