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Open haard

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor
2020! 
In januari starten we met het thema ‘Mijn
familie en ik’, vinden de nationale voorleesdagen
plaats en hebben we het voorleesontbijt, ook
vieren we de verjaardag van Vik!
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de
afgelopen maand!
Veel lees- en kijk plezier!

Tante Tuit heeft net voor Sinterklaas haar ‘open haardje’
gekregen. Een onmisbaar attribuut in de feestmaand
december.
Ook de rest van het jaar blijft dit meubelstuk onderdeel van
het interieur, we hopen hiermee nog meer de door ons
gewenste huiselijke sfeer voor de kinderen te creëren!

Hieperdepiep Hoera, feest op Tante Tuit:
30 januari wordt Vik 2 jaar!
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Sinterklaas en Kerst
In de week van 5 december hebben we pepernoten gebakken, sinterklaasjes gemaakt met een baard van
slagroom en het paard van sinterklaas gestempeld. De kinderen waren actief bezig met pieten-gym, lekker
klimmen en klauteren! Ook hebben we natuurlijk liedjes gezongen, dit onder begeleiding van Joy met haar
gitaar! Elke dag mochten de kinderen een groepscadeau uitpakken en hebben ze een cadeautje in hun
zelfgemaakte schoen gekregen. 
In de week van kerstmis hebben we genoten van een heerlijke kerstbrunch, wat een gezelligheid samen!

Aantal overtredingen stijgt weer!
Na een jarenlange daling is het aantal
overtredingen bij kinderdagverblijven en
BSO’s weer aan het
stijgen. Deze stijging komt voor een
belangrijk deel door de strengere eisen
die met de nieuwe wetgeving gepaard
gaan.
Wij zijn in 2019 gelukkig goed door de
onaangekondigde inspecties van de GGD
gekomen. Maar gemakkelijk is het niet
geweest. Belang van de kinderen dient
altijd voorop te staan en niet de
regeltjes, maar in de praktijk kan hier
wel eens een spanningsveld door
ontstaan. Dat vindt de staatssecretaris
gelukkig ook. Zij heeft dan ook
aangekondigd de mogelijkheden te
verkennen om de complexiteit van het
stelsel van toezicht in de toekomst te
reduceren.

Nederlanders houden van gratis
Dat wij Nederlanders bekend staan als gierig maakt ons allemaal helemaal niks uit. Ook dit jaar zochten we
namelijk weer het vaakst op de term gratis op Marktplaats. Drie dagen per week gratis kinderopvang klinkt
ons dan ook als muziek in de oren!
Schaf de kinderopvangtoeslag af en biedt ouders drie dagen per week gratis kinderopvang. Dat zegt
GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wil dat kinderopvang een publieke voorziening wordt, net als onderwijs.
Maar gaat een basisvoorziening niet ten koste van de kwaliteit? De kinderopvang werkt met heel strenge
kwaliteitseisen en daar wordt strikt op toegezien. En de IKK-wetgeving richt zich juist op het verbeteren
van de kwaliteit van de kinderopvang. Die kwaliteitseisen zijn en blijven leidend
ongeacht de financiering van de kinderopvang.

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
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Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen, die landelijk starten met Het Nationale Voorleesontbijt op
woensdag 22 januari 2020, leest iedereen voor uit Het Prentenboek van het
Jaar Moppereend (Lemniscaat). Naast dit prentenboek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen voor
de Prentenboek TopTien negen andere prentenboeken gekozen uit het aanbod van 2018. Tijdens De
Nationale Voorleesdagen, van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari 2020, krijgen deze tien
boeken extra aandacht. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen komt het Prentenboek van het Jaar
uit in een mini-editie voor € 5,25.
Prentenboek Top Tien
Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos het Prentenboek van het Jaar 2019 uit de prentenboeken die in 2018 verschenen. Naast Moppereend hebben zij nog negen andere prentenboeken gekozen, die de Prentenboek Top Tien vormen:











Spelen tot het donker wordt (Querido) Hans Hagen, Marit Törnqvist, MoniqueHagen
Moppereend (Lemniscaat) Joyce Dunbar en Petr Horáček, vertaald door Jesse Goossens
De hapgrage krokodil (Vries-Brouwers) Jonnie Wild en Brita Granström en vertaald door Ineke Ris
Deze ridder zegt NEE (Gottmer) Lucy Rowland en Kate Hindley, vertaald door Bette Westera
Een schildpad was zijn schildje kwijt (Gottmer) Marjet Huiberts en Carmen Saldaña
Van 1 tot 10 (Gottmer) Mies van Hout
Zó moe en toch klaarwakker (Hoogland & Van Klaveren) Susanne Strasser, vertaald door Berd Ruttenberg
De boer en de dierenarts (De Eenhoorn) Pim Lammers en Milja Praagman
De grote vijf (Clavis) Bella Makatinien Judi Abbot
Otto groot, Otto klein (Lannoo) Tom Schamp

Moppereend
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die
haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal
aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los:
regen, dansende dieren in de plassen en een regenboog. Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook
worden, ooit komt er een einde aan.
Petr Horáček
Petr Horáček groeide op in Tsjecho-Slowakije en woont tegenwoordig in het Verenigd Koninkrijk. Hij is illustrator en prentenboekenmaker. Bij Lemniscaat verschenen al vele boeken van zijn hand, waaronder Het
lied van de blauwe pinguïn, Gulzige Geit, Kleine Muis en de rode knikker, Zo mooi zijn dieren, En de maan
lachte en Kriebelbeestjes.
Prentenboek van het Jaar
Het belangrijkste criterium bij het kiezen van het Prentenboek van het Jaar is dat het boek, naast een goed
verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en
kleuters voor verwerking in hun spel. Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De campagne is een project van Stichting Lezen en
wordt georganiseerd door Stichting CPNB. De Nationale Voorleesdagen vinden voor de zeventiende achtereenvolgende keer plaats.

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
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De voor-en nadelen van een winterbaby
Vaak denken mensen dat het krijgen van een winterbaby meer nadelen dan voordelen heeft. Volgens ons
maakt het jaargetijde niets uit en blijft het een prachtige gebeurtenis. Maar ook een winterbaby heeft zo z’n
voordelen. Juist in de winter, wanneer iedereen lekker binnen blijft en niet de kou in gaat, is het vertroetelen
van je baby helemaal geweldig.
Daarnaast slapen baby’s in de winter over het algemeen beter. En ook de winterkleding voor baby’s vinden
sommige mensen leuker dan de zomeroutfit. En denk eens aan het tillen van een zware reiswieg. In de winter
heb je meestal geen last dat hierbij het zweet langs je lichaam druipt.
En na de winter komt het voorjaar! De baby kan dan meer genieten van het mooiere weer!

Leespluim
Het kinderboek Tijger krijgt de SardesLeespluim van de maand december.
Dit ongewone verhaal over een
oudere vrouw en een tijger die
bevriend raken is volgens de jury
krachtig verteld, met rijke taal en voor
kinderen herkenbare thema’s.
Geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.

Beeld en tekst
Ieder jaar opnieuw maken wij een scholingsplan voor onze
medewerksters. Hierin staat te lezen welke opleidingen en
cursussen voor het komende jaar in de planning staan. Naast
de cursussen die we elk jaar moeten herhalen, zoals EHBO en
BHV, hebben we in 2020 een nieuwe cursus bij het aanbod
gevoegd. Fotografie met de IPAD/IPhone en creatief teksten
schrijven voor op het WEB.
Na het doorlopen van deze cursus hopen we dat onze medewerksters nog mooiere foto’s op Bitcare kunnen plaatsen en de
teksten nog aantrekkelijker zijn om te lezen.

Agenda
Januari
Thema Mijn familie en ik
Donderdag 30 januari:
Hieperdepiep Hoera
Vik jarig!
Woensdag 22 januari t/m vrijdag 1 feb.
Nationale voorleesdagen

