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Aan de ouders/verzorgers,   
 
De laatste weken van dit jaar zijn aangebroken. Ons laatste thema voor 2020 is “Kerstfeest”. 
Wij zijn gewend dit met de kinderen én met alle ouders te vieren, maar dit jaar kunnen wij u 
niet uitnodigen. Door alle coronamaatregelen is het niet mogelijk om u op de groep te 
ontvangen. Dit vinden wij heel erg jammer en we hopen dat het volgend jaar weer als vanouds 

mag zijn.                   
 
Het thema “Kerstfeest”: 
Deze week zijn wij gestart met het thema “Kerstfeest”.  
Fijn dat we dit ieder jaar met de peuters kunnen vieren. De dagen voor de  
viering horen de kinderen de verhalen rond de geboorte van de Heere Jezus.  
Het zijn verhalen die begrijpelijk zijn voor de peuters en het is mooi om zo de boodschap van 
de geboorte van Gods Zoon door te mogen geven.  

De kerstviering op de groep zal nu alleen met de peuters en de juffen plaatsvinden. Deze 
viering is in de laatste week voor de kerstvakantie en het verhaal wat verteld wordt, gaat over 
“De Wijzen”. U vindt in deze brief de liedjes die de kinderen leren. Het is leuk als u deze liedjes 
ook thuis zingt met uw peuter. De peuters maken als knutselwerkje een mooie ster. 
 
Coronanieuws: 
Er zijn een aantal gezinnen die in quarantaine zijn, gelukkig horen wij van veel ouders dat er 
milde klachten zijn. Wij wensen alle zieken beterschap toe! 
Wilt u de maatregelen die nu gelden op onze peuteropvang nog eens nalezen? U vindt ze op 
onze site, ga daar naar ‘organisatie’ en kies voor ‘beleidsplan’. 
 
Veranderingen per januari 2021: 
We melden het nogmaals, per januari 2021 zijn er een aantal veranderingen: 
De inlooptijden veranderen, dit wordt ’s morgens van 08.30 uur- 08.45 uur en ’s middags 

van 13.10 uur- 13.25 uur.  Voor een groot aantal ouders zal het, met name ’s middags, net 
iets fijner zijn. 
De speeltijd wordt in de middag 5 minuten langer, u ziet in het overzicht hieronder wat dit per 
maand is: 
1x spelen mo=3 uur per week (10 uur per mnd) 
1x spelen mi=2,33 u per week (7,8 uur per mnd)* doorgeven aan belastingdienst 
2x spelen=5,33 uur per week (17,8 uur per mnd)* doorgeven aan belastingdienst 
 
Het uurtarief gaat omhoog, belangrijk is: 
Moet u dit doorgeven aan de belastingdienst?   JA  Het is belangrijk om nog in 2020 deze 
wijziging door te geven. Zo wordt er in 2021 de juiste toeslag berekend. Dan weet u ook exact 
wat de netto kosten voor u zijn. Dus u geeft door dat het uurtarief per 1 januari 2021  
€ 8,46 wordt en u geeft het juiste aantal uren per maand door zie schema hierboven *! Dit kan 
digitaal. Moet u een afgerond uurbedrag invullen per maand? Dan kiest u bijvoorbeeld voor 7 
of 17 uur (en krijgt u aan het einde van het jaar nog wat extra toeslag terug). Kiest u voor 

bijvoorbeeld 8 of 18 uur, dan heeft u kans dat nog wat moet terugbetalen. Aan u de keuze. 
Moet u dit doorgeven aan de gemeente?   NEE  De gemeente is door ons op de hoogte 
gebracht. U hoeft dus niets door te geven als u toeslag van de gemeente Hardinxveld ontvangt. 
Wordt de peuteropvang nu duurder?  Voor veel inkomensgroepen niet. Want de 
kinderopvangtoeslag gaat ook omhoog. Het hangt af van uw gezamenlijk toetsingsinkomen. Bij 
de gemeente passen ze de toeslag niet aan. 
 

VVE naar 16 uur: 
Vanaf augustus dit jaar moeten we alle peuters die een VVE indicatie hebben, meer uren (op 



de groepen) opvangen en begeleiden. De minister heeft bepaald dat de 10 uur VVE, nu 16 uur 
VVE moet zijn. Dus als uw peuter een VVE indicatie heeft (via Jong JGZ) dan mag uw kindje 
vaker komen spelen.  
Eerst was het:  
1. uw peuter komt 2 dagdelen spelen, dat betaalt u zelf.  
2. uw peuter komt extra spelen, 2 dagdelen, en dit wordt betaald door de gemeente. 
Dus u betaalde 5 uur en de gemeente betaalde 5 uur. (50%/50%) 
Nu wordt het: 
1. uw peuter komt 2 dagdelen spelen, dat betaalt u zelf. 
2. uw peuter komt extra spelen, als het kan 4 dagdelen, en dit wordt deels betaald door de 
gemeente. Nu betaalt u zelf 8 uur voor 3 dagdelen en de gemeente betaalt 8 uur voor 3 
dagdelen. (50%/50%) 
Uw peuter mag dus 6 dagdelen op De Flierefluiter spelen bij een VVE plaatsing. 

 
Er kunnen redenen zijn dat u geen 6 dagdelen wilt afnemen, bijvoorbeeld omdat uw kind nog 
naar een gastouder gaat. Dan is er een periode van 3 maanden waarin u mag nadenken over 
deze keuze en eventueel wijzigen. Het is dan ook mogelijk om uw kindje te plaatsen voor 4 
dagdelen VVE. Het zal ook per peuter verschillend zijn, voor sommige kinderen is het juist wel 
goed om vaker naar de peuteropvang te gaan. Ook hier geldt: het welbevinden van uw kind 
staat voor ons voorop! 
 

Zingen: 
Liedjes staan op de volgende pagina. 
Liedje “De wijzen” vindt u ook op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KXw4zRlSxNs 
https://www.youtube.com/watch?v=qHJKcFQa8uU  
(Opm. De peuters leerden alleen couplet 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantie in 2020                                                             
                                 

Wij zijn gesloten op: 

Kerstvakantie  ma. 21 december t/m vr. 1 januari 2021                                                                                                                 

 
Over een paar weken begint de kerstvakantie en wij wensen u, samen met uw gezin,  

Gezegende feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar! 
Wij hopen u en uw peuter in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten.  
Alle peuters die na de kerstvakantie naar de basisschool gaan wensen wij veel plezier!  
 
Hartelijke groet,   

van alle juffen Anita, Hannie, Hanita, Hester, Linda, Marja, Marjon, Tineke, Willemieke en Inge                                                                           
  

https://www.youtube.com/watch?v=KXw4zRlSxNs
https://www.youtube.com/watch?v=qHJKcFQa8uU


                                 

                                   Kerstfeest 2020 
                                   Liedjes Peuteropvang De Flierefluiter                                                  
 
 
 
 Een Koning Is Geboren 
  
 Een koning is geboren                                                                                                 
 een koning, een koning                                                         
 een koning is geboren                                                           
 heb je 't al gehoord?                                                                 

 Hij kwam op aarde wonen                                                   
 als baby'tje zo klein                                                       
 voor alle mensen, ook voor jou                          
 wil Hij de koning zijn.                                                               
                                                     
                                  
                                                      De wijzen     
                                                       

                                                      De wijzen, de wijzen,  
                                                      die gingen samen reizen  
                                                      vertrouwend op een Koningsster,  
                                                      zij wisten niet hoe ver 
 
 
 
Luidt Klokjes        
 
Luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling 
laat de boodschap horen,  
Jezus is geboren,  
voor die blijde klanken,  
willen wij God danken,            

luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling!                                           
 
 
 
 
                                                    Dank u voor dit fijne kerstfeest (allemaal) 
                                         
                                          Dank U voor dit fijne kerstfeest 
                                          Dank U voor dit feest zo blij 
                                          Dank U dat ik vandaag mag zeggen 
                                          ’t is ook feest voor mij 
 
 
 
 
 


