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Herfst thema 

Ons 4 wekelijkse thema, dit 

keer met als onderwerp 

“Herfst” is inmiddels al weer 

ruim over de helft (week 43) 

van de thema periode. Er wordt 

druk geknutseld aan onze eigen 

herfst boom. 

Blaadjes verzamelen, die in stukjes knijpen en dan op 

plakken is een reuze leuke bezigheid. Met de fijn 

geknepen stukjes blad kun je dan mooi een voor 

getekende egeltekening op vullen. 

Idee? 

Telkens zijn er nieuwe thema’s waarmee we 4 weken 

lang werken. Misschien vind u het leuk om zelf ook 

een idee voor een thema aan te dragen. Heeft u een 

suggestie? Mail dan door naar 

info@tantetheateram.nl  

 

De muzikale koffer. 

Niet een koffer om echt mee op reis te gaan maar een 

koffer waar muziek in zit.  

Deze koffer is gevuld met kaartjes, waar op de ene 

zijde de titel van een liedje staat en op de andere zijde 

staat een tekening welk met het liedje te maken heeft.  

Zo leren we de kinderen dat ze moeten wachten als 

iemand anders aan de beurt is om een kaartje uit te 

mailto:info@tantetheateram.nl


zoeken. Wordt er gevraagd wat voor plaatje er op het 

kaartje staat en welk liedje ze denken dat er dan ook 

bij hoort. 

Zo zit er een kaartje van een 

visje in de koffer. 

We benoemen dan het 

plaatje = visje 

En welk lied er bij hoort, 

”visje, visje in het water….” 

Vervolgens bouwen we er 

nog een heel verhaal om heen, zoals “waar woont een 

visje?” of  “wie weet wat een visje eet”, enz.  

De muzikale koffer heeft telkens weer nieuwe 

verassingen voor ons in petto. Lees er meer over op 

onze Instagram pagina. 

In het nieuws; 

Stelselherziening kinderopvang. 

N I E U W S  
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Kabinet maakt plannen voor stelselherziening 

kinderopvang bekend  

Onlangs besprak de ministerraad de 

kabinetsplannen voor de stelselherziening 

kinderopvang. Een belangrijk onderdeel van deze 

wijziging is het bijna gratis maken van 

kinderopvang voor werkende ouders.   

De PO-Raad is blij dat het kabinet werkt aan directe 

financiering van de kinderopvang en toewerkt naar 

96% vergoeding, ongeacht de werkstatus en het 

inkomen van ouders. We zien dit als eerste stap naar 

een nieuw stelsel, met kinderopvang als publieke 

voorziening voor álle kinderen. Tegelijkertijd maken 

we ons zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid 

van de kinderopvang als het stelsel op de beoogde 

manier wordt herzien.   

Het kabinet benadrukt in de plannen namelijk vooral 

de voordelen voor het oplossen van de oplopende 

arbeidsmarkttekorten. Het doel van kinderopvang om 

de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en 

achterstanden tegen te gaan lijkt losgelaten. 

Kinderopvang wordt zo versmald tot 

arbeidsmarktinstrument, terwijl het tegengaan van 

kansenongelijkheid voor het primair onderwijs juist 

zo belangrijk is: alle kinderen verdienen een goede 

start op de basisschool. Bovendien weten we dat 

kinderen eventuele achterstanden in de voorschoolse 

leeftijd lastig inhalen tijdens de basisschoolperiode.    

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zet ook 

vraagtekens bij het loslaten van kinderopvang als 

bevordering voor kansengelijkheid. Daarnaast maken 

zij zich zorgen over de kwaliteit en betaalbaarheid 

van de kinderopvang als deze herziening wordt 

doorgevoerd: ‘In een periode als deze, waarin de 

kansen van kinderen veel kinderen onder druk staan 

door de toenemende bestaansonzekerheid en er grote 

personeelstekorten in de kinderopvangsector zijn, is 

het zorgelijk dat de aandacht voor kwaliteit en 

toegankelijkheid van kinderopvang lijkt te 

verdwijnen’, aldus het SCP.   

Kwaliteit en betaalbaarheid  

De PO-Raad deelt de zorgen van het SCP over de 

kwaliteit en betaalbaarheid in het nieuwe stelsel. De 

forse verhoging van de kinderopvangtoeslag tot 96% 

voor werkende ouders leidt vermoedelijk tot een 

toename van de vraag naar kinderopvang. Met 

mogelijk een forse stijging van de uurprijzen als 

gevolg. Daarmee bestaat de kans dat de kinderopvang 

(nog) minder betaalbaar wordt voor lagere 

inkomensgroepen. Daarnaast geeft een plotselinge 

stijging van de vraag het risico dat de kwaliteit 

eronder lijdt. En juist de kwaliteit is van groot belang 

voor de ontwikkeling van kinderen.     

Het is voor de PO-Raad daarom essentieel dat er een 

maximum uurtarief komt zonder aanvullende eigen 

bijdrage van ouders. We willen niet dat er exclusieve 

opvang ontstaat in wijken waar ouders een hoge uur 

prijs en eigen bijdrage wél kunnen betalen. Het risico 

op segregatie en kwaliteitsverschillen wordt dan te 

groot.    

De Tweede Kamer spreekt op 16 november over de 

kinderopvang. Wij zullen onze reactie op deze 

herziening en andere kinderopvangkwesties met 

Tweede Kamerleden delen.   

 

Bijzonderheden. 

De week tussen kerst en oud- en nieuw is niet 

meegenomen in het jaartarief. Het kinderdagverblijf is 

deze periode gesloten. 

Langzaam maar zeker, voor sommige te snel, gaan 

we richting eind van het jaar. Dat betekend tevens dat 

wij u graag opmerkzaam maken op een aantal 

bijzondere dagen c.q. sluitingstijden. 

Met name voor de maand december geldt dit; 

Op maandag 5 december sluit het kinderdagverblijf 

eerder vanwege de verjaardag Sint Nicolaas. Wij 

sluiten dan om 17.30 uur. Graag uw medewerking 

voor deze sluitingstijd zodat ook de beroepskrachten 

op tijd het heerlijk avondje met hun familie kunnen 

vieren. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/07/stelselherziening-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/07/stelselherziening-kinderopvang
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/10/07/kennisnotitie-herziening-kinderopvangbeleid
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2022/10/07/kennisnotitie-herziening-kinderopvangbeleid
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A07568


Op vrijdag 23 december gelden de normale 

openingstijden maar als om 18.30 uur de deuren dicht 

gaan dan blijven ze gesloten tot aan maandag 2 

januari 2023. In het nieuwe jaar hopen wij u dan weer 

te kunnen begroeten om de reguliere tijden. Vanaf 

07.00 uur gaat de deur dan weer van het slot. 

Sint- en kerstviering. 

In de maand december besteden we natuurlijk volop 

aandacht aan Sint en Kerst. De beroepskrachten 

zullen u tijdig informeren wat er zoal op het 

programma staat.  

 

In het nieuws. 

 

 

Kamer vreest ‘babyboom’, want kind vóór 1 

januari 2025 levert 30.000 euro op. 

Bron; https://www.ad.nl/politiek/kamer-vreest-babyboom-want-

kind-voor-1-januari-2025-levert-30-000-euro-op~a06e0d88/  

Wie overweegt een kindje te krijgen rond de 

jaarwisseling van 2025 doet er verstandig aan de 

baby vóór 1 januari van dat jaar te laten komen. 

Dat levert namelijk 30.000 euro belastingvoordeel 

op. 

Enkele Kamerleden noemen het een ‘lelijk’ gevolg 

van beleid en er is niemand in de Tweede Kamer die 

het niet wonderlijk vindt. Maar het blijft een feit: wie 

vóór 1 januari 2025 voor het eerst ouder wordt, krijgt 

- uitgesmeerd over twaalf jaar - zo’n 30.000 euro 

belastingvoordeel. Ouders van een kind dat 24 uur 

later geboren wordt, lopen dat mis. 

Het is het gevolg van de afschaffing van de 

zogeheten inkomensafhankelijke combinatiekorting 

(IACK). Dat is nu nog een belastingvoordeel die het 

voor ouders financieel aantrekkelijk moet maken om 

te blijven werken. Maar omdat het kabinet de 

kinderopvang bijna gratis maakt wordt dat doel ook 

bereikt en is de IACK overbodig, is de gedachte. 

Echter is de overgang heel abrupt: in de nacht van 31 

december 2024 en 1 januari 2025 verdwijnt de 

regeling voor nieuwe gevallen. Ofwel: de ouders van 

een baby die geboren wordt op 31 december 2024 

profiteren nog twaalf jaar, wie een dag later een 

eerste kind krijgt helemaal niet. 

En dat zorgt voor zorgen in de Tweede Kamer. ,,We 

kunnen verwachten dat er gestuurd gaat worden op 

vroeggeboortes. Laat daar nou geen misverstand over 

bestaan. Dat is wat er gebeurt met dit soort fiscale 

prikkels. Dat is toch vragen om problemen?” aldus 

Pieter Omtzigt. Ook PvdA’er Henk Nijboer is 

verbaasd. ,,Dit geeft enorme verschillen tussen 

ouders. Dit slaat inhoudelijk gezien helemaal nergens 

op.” 

Toch gaat er niets aan veranderen, want de 

coalitiepartijen, de VVD met name, willen 

vasthouden aan de afspraken die erover zijn gemaakt 

in het coalitieakkoord. Voor de afschaffing van de 

IACK komt immers de aanpassing van toeslagen in 

de plaats, klinkt het. 

 
Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) 

voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat. © ANP / 

ANP 

Een oplossing zou een ‘afbouw pad’ kunnen zijn, 

zodat het belastingvoordeel geleidelijk minder groot 

zou worden gemaakt. Maar daar zit een kostenplaatje 

aan, want de afschaffing van het belastingvoordeel 

scheelt de overheid 1,7 miljard euro per jaar. 

En omdat de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en 

ChristenUnie vasthouden aan de in de formatie 

gemaakte plannen, hoe raar men die ook vindt, blijft 

het nu zoals het is. Ook het kabinet komt niet in de 

benen, want er is simpelweg geen ‘politiek 

draagvlak’, ziet staatssecretaris Marnix van Rij 

(Belastingen). ,,Ik ga het niet mooier maken dan het 

is. Kort en goed: we houden ons als kabinet aan het 

coalitieakkoord.” 

 

https://www.ad.nl/politiek/kamer-vreest-babyboom-want-kind-voor-1-januari-2025-levert-30-000-euro-op~a06e0d88/
https://www.ad.nl/politiek/kamer-vreest-babyboom-want-kind-voor-1-januari-2025-levert-30-000-euro-op~a06e0d88/
https://www.ad.nl/politiek/kamer-vreest-babyboom-want-kind-voor-1-januari-2025-levert-30-000-euro-op~a06e0d88/223237542/
https://www.ad.nl/politiek/kamer-vreest-babyboom-want-kind-voor-1-januari-2025-levert-30-000-euro-op~a06e0d88/223237542/
https://www.ad.nl/politiek/kamer-vreest-babyboom-want-kind-voor-1-januari-2025-levert-30-000-euro-op~a06e0d88/223237542/
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Definitief besluit kinderopvangtoeslag 

2023 
 
Het 

definitieve 

Besluit 

kinderopv

angtoeslag 

2023 is 

inmiddels 

gepublicee

rd. In dit 

besluit zijn de maximum uurtarieven en de 

toetsingsinkomens voor 2023 vastgesteld, evenals het 

loslaten van de koppeling gewerkte uren. In het 

definitieve besluit zijn er geen wijzigingen ten 

opzichte van het ontwerpbesluit. 

Koppeling gewerkte uren 

De minister heeft besloten de koppeling gewerkte 

uren (KGU) los te laten, waarbij het aantal gewerkte 

uren niet meer direct gekoppeld is aan het aantal 

urenkinderopvang waarover recht op toeslag bestaat. 

Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. 

Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid 

hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt 

op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Er 

wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van 

de ouder die het minste aantal maanden heeft 

gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over 

het kalenderjaar worden opgenomen.  

De indexering van de maximale uurtarieven 

De maximale uurtarieven voor 2023 worden met 

5,58% geïndexeerd. In afwijking hiervan is de 

maximum uur prijs in de gastouderopvang is 

geïndexeerd met 3,22%. Hierbij is rekening 

gehouden met de verlaging van € 0,15 op dit 

percentage als gevolg van de bekostiging van de 

intensivering van toezicht en handhaving in de 

gastouderopvang. 

Bron; brancheorganisatie kinderopvang (BK) 

Bewust bewegen.                                       
Door de veranderde weersomstandigheden in de 

herfst en winterperiode, veranderd er in ons dagelijks 

programma ook wat. Het buitenspelen, als het weer 

dit toe laat, blijft onze prioriteit maar soms gooit het 

weer roet in het eten.                                                                    

Daarom pakken we het bewust bewegen wat we 

binnen ingevoerd hebben weer dagelijks op. In een 

eerdere nieuwsbrief gaven we het belang van bewust 

bewegen al aan. Hoewel bewegen natuurlijk centraal 

staat in het programma van bewust bewegen, helpt 

het ook bij het samenhorigheidsgevoel binnen een 

groep, iets met elkaar doen.‘ Bewust Bewegen met 

Kinderen’ is speels, leerzaam, uitdagend, mindful en 

ontspannend. Bewust bewegen kan altijd en overal!  

TOT SLOT!  

Naast de muzikale fruitmand die vast menigeen van 

u wel kent, kennen wij sinds kort de muzikale koffer. 

Een koffer die gezamenlijk gebruikt wordt om liedjes 

te zingen en vriendschappen te maken door samen te 

zingen. Daarom ……. 

De muzikale koffer is voor iedereen die het lied 

van je hart kent en het opnieuw kan zingen als jij 

het vergeten bent! 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tantemarlie/  

 
Meld je aan om ons op Instagram te volgen en 

ontvang als 1e de wekelijkse nieuwe meldingen. 

 

 www.twitter.com/kotantethea 

 

 

https://www.instagram.com/tantemarlie/
http://www.twitter.com/kotantethea

