Tante Tuit
Kwaliteit door
kleinschaligheid

Compensatieregeling ouders
Met de openstelling van de BSO per 19 april 2021 zijn
alle kinderopvangsoorten weer geopend. De periodes
waarover ouders recht hebben op een compensatie tot
het maximale uurtarief zijn hierdoor ook bekend.
Ouders moeten wel over die periodes hun facturen
normaal hebben doorbetaald. De Rijksoverheid
onderscheid drie verschillende groepen:
Ouders met recht op kinderopvangtoeslag:
Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen
ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020
van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor
de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de
kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze
tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse
opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april.
De Belastingdienst en de SVB zetten alles in het werk de
tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen
en uit te keren aan de ouders die met
kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang.
De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan
deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te
doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald
op basis van gegevens van de
Belastingdienst/Toeslagen.
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Hieperdepiep hoera,
feest op Tante Tuit!
24 mei: Onze stagiaire Manon jarig!
11 mei: Mick wordt 1 jaar!
19 mei: Willem wordt 1 jaar!
27 mei: Otis wordt 2 jaar!
Fijne verjaardag!

Welkom op Tante Tuit
Mason!

Veel speel plezier!
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Eerste fase veranda gereed!
Zoals jullie hebben kunnen zien, is de eerste fase
van onze veranda gereed gekomen. Binnenkort
gaan we dit plekje in de tuin verder aankleden en
staat fase 2, de overkapping, voor begin volgend
jaar op de planning. Door deze overkapping
kunnen de kinderen van Tante Tuit straks ook
buiten spelen wanneer het weer dat eigenlijk
niet toelaat.
Nadat we in 2020 de nadruk meer hadden liggen
op de binnenruimte, staat dit jaar meer in het
teken van de inrichting van de buitenruimte. De
komende zomer zullen we daar heel veel plezier
aan gaan beleven.
Vanaf de opstart van tante tuit waren er plannen
om op het grote terras een mooie overkapte
veranda te realiseren. Binnenkort gaan we
hiermee aan de gang. Het bouwwerk zal in twee
fases gerealiseerd worden. Dit jaar zal de
veranda gerealiseerd worden en volgend jaar de
overkapping ervan.
Deze veranda zal er voor zorgen dat zowel bij
slecht weer als bij zeer zonnig weer kinderen
langer buiten kunnen spelen dan anders het
geval zou zijn geweest. Ook zal het extra
gezelligheid brengen in de inmiddels
gerealiseerde buitenruimte van Tante Tuit.

Ouderschapsverlof deels betaald!
Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte krijgen om te
kiezen hoe ze zorg en werk kunnen combineren. Daarom
krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het
ouderschapsverlof doorbetaald.
Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het
ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. De Tweede
Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd.
Eerste levensjaar
Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen
worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind
worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om
te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust
keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Verplichte vaccinatie schendt rechten van kind niet
Het verplicht vaccineren van kinderen is legaal en kan noodzakelijk zijn in een democratische maatschappij om de
gezondheid te beschermen. Dat is de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in een zaak die
was aangespannen door Tsjechische ouders om de vaccinatie van hun kinderen tegen te houden.
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Een baby die hard schopt in de buik
Baby’s kunnen vanaf week 20 een behoorlijke schop
uitdelen in de buik. En zo’n schop kan behoorlijk pijnlijk
zijn. Eén troost is dat het alleen maar een goed teken kan
zijn!De eerste keer dat je je baby voelt bewegen, is een
bijzondere gebeurtenis. In welke week dit is verschilt per
vrouw. Sommige vrouwen voelen de baby al schoppen
tussen de 16 en 18 weken, maar de meeste vrouwen
voelen de baby voor het eerst rond de 20 weken. Meestal
zijn de schopjes vanaf 24 weken ook voor je partner
voelbaar.
De eerste bewegingen in de buik maakt je baby niet
zozeer bewust. Het schoppen is meer een reflex dan dat
het wordt aangestuurd vanuit de hersenen. Maar een
paar weken later wordt je baby zich er steeds meer
bewust van wat, wanneer en hoe hij beweegt in de buik.
De beentjes van een baby van 20 weken al sterk genoeg
zijn om een bal weg te schoppen. Tien weken later zijn de
benen op hun sterkst. Daarna neemt de spierkracht in de
benen nog steeds toe, alleen heeft de baby steeds minder
ruimte in de buik om een goede trap te kunnen geven.
Door te bewegen en schoppen traint hij zijn benen vast
voor het leven buiten de baarmoeder: die heeft hij dan
tenslotte nodig om te kruipen, lopen en rennen. Het is
dus een heel goed teken als jouw baby geregeld van zich
laat horen met een flinke schop.

Agenda
Woensdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Zondag 9 mei
Moederdag
Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag (Tante Tuit gesloten)
Maandag 24 mei
2e Pinksterdag (Tante Tuit gesloten)
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