
   

                                      
VIPKids - Februari – 2021 

 
Aan de VIPKids ouder 
 

Onze nieuwe website is in de lucht! Neem gerust een kijkje op www.vipkids.eu 

Vanaf heden is onze website in 3 talen te lezen: Nederlands, Arabisch en Engels. 

 

Onze promotiefilm van VIPKids Goverwelle is af. Laat je 
betoveren door ons sprookje en klik op de link. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0AhokTn1aXc 

 

Winter bij VIPKids 
 

We zitten in het winter seizoen en we verwachten koude dagen. We gaan natuurlijk buiten spelen, 

knutselen, dansen, koken en nog veel meer leuke dingen doen. Wij willen u vragen om extra 

kleding mee te geven, als we naar buiten gaan kunnen de kleren nat worden! Vergeet geen 

warme kleding aan te doen, een muts, sjaal en handschoenen. Alvast bedankt namens het 

VIPKids team! 
 

 

Terugblik op de maand januari 
 

Afgelopen maand zijn we aan de slag gegaan met het thema ‘Muziek’. Hierbij hebben we 

verschillende activiteiten uitgevoerd met de kinderen waar vooral Puk centraal stond. Al van jongs 

af aan is het belangrijk om met je kind muziek te maken. Het zingen van een kinderliedje of het 

afspelen van een muziekdoos heeft namelijk een kalmerend effect op kinderen. Ook is het 

luisteren naar muziek op jonge leeftijd goed voor de spraak- en taalontwikkeling. Baby’s leren 

woorden herkennen en krijgen gevoel voor het ritme van een taal. Met Puk hebben we veel 

verschillende muziek activiteiten gedaan. De allerkleinste zijn op ontdekkingsavontuur gegaan met 

onze Sensory basket. Dit is een mand met allerlei voorwerpen erin die te maken hebben met 

muziek, hiermee ontdekken ze de wereld rondom hen en worden de zintuigen gestimuleerd. Het 

boekje van deze maand was: ‘ Paco en de fanfare’. Paco loopt voorbij het circus. Er klinkt muziek! 

Het is de repetitie voor de voorstelling van vanavond. We luisterde naar de: fluit, de klarinet, de 

trompet, de trombone, de tuba, de sousafoon, de banjo, de saxofoon, de grote trom, de kleine 

trom  en de cimbalen. Uiteindelijk gaat de hele fanfare in een keer spelen wat een fantastisch 

feest. We hebben heerlijke jam koekjes gemaakt en wat waren deze om te smullen. Ook zijn de 

lieve kinderen verwent door een massage, nadat ze de ontspannende yoga oefeningen hadden 

uitgevoerd. 

http://www.vipkids.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=0AhokTn1aXc


   

 

Thema van de maand februari  

 
 

Deze maand is het thema: knuffels 

Het thema bestaat uit verschillende activiteiten afgestemd op de verschillende leeftijden. De 
activiteiten worden soms individueel, in een kleine groep of in een grote groep met de kinderen 
uitgevoerd. Bij kleine kinderen ligt het accent vooral op het opdoen van ervaringen. In dit thema 
staan knuffels en geknuffeld worden centraal. Je kunt knuffelen met je knuffel, maar ook met papa 
en mama, met opa en oma of misschien wel met andere kinderen. Bij knuffels hoort een aai over je 
wang, lief zijn voor elkaar, vriendjes worden en blijven enz. Knuffels zijn lief, zacht en kunnen heel 
goed luisteren. 
 

 
 



   

 
 

  

 

Hieronder ziet u een aantal foto’s die we de afgelopen maand hebben gemaakt. Dit is een kleine 

greep van alle gemaakte foto’s, kijk voor meer foto’s op onze Facebook-pagina en/of Instagram 
 

 



   

 

 
Wat een feest! Jarigen in februari 2021, 
van harte gefeliciteerd!  
 

• 1 februari wordt Marianne alweer 50 jaar! 

• 4 februari wordt Jeen alweer 2 jaar! 

• 9 februari wordt Vera alweer 1 jaar! 

• 13 februari wordt Grace alweer 2 jaar! 

• 14 februari wordt Betelehem alweer 3 jaar! 

• 17 februari wordt Zakaria alweer 3 jaar! 

• 19 februari wordt Olivier alweer 3 jaar! 

• 21 februari wordt Matthias alweer 2 jaar! 

• 25 februari wordt Belle alweer 1 jaar! 

• 25 februari wordt Jolene alweer 1 jaar! 

• 27 februari wordt Julius alweer 3 jaar! 

• 28 februari wordt Julius alweer 1 jaar! 
 
 

Wij wensen iedereen die jarig is een supergeslaagd feestje! 

 

Is uw kind jarig en staat hij of zij niet in dit overzicht? Laat het direct aan ons weten via 

info@vipkids.eu, zodat wij op tijd een spetterend verjaardagsfeest voor uw kind kunnen 

organiseren. 

 

 

 

mailto:info@vipkids.eu


   

 

Groepshulp en interieurverzorgster 
van VIPKids 

 

Kennen jullie onze geweldenaar Marianne de 

Keiser? 

 

Marianne werkt al een tijd bij VIPKids en brengt 

sprankel in alle ruimtes. Marianne verzorgt ieder 

millimeter van VIPKids en doet het met heel veel 

plezier. Iedere dag kunnen wij Marianne op Filiaal 

VIPKids Goverwelle treffen nog lang voordat eerste 

ouder en andere personeel verschijnt, in hele vroege 

ochtend. Ze is lief met collega`s en helpt graag op 

de groepen. Kinderen zijn dol op Marianne. 

 

 
Smoothie van de maand februari  

 
Vorige maand hebben de kinderen genoten van de andijvie smoothie! Deze keer gaan we voor de 

cacao smoothie met diverse ingrediënten aan de slag, waardoor de smaakpapillen weer flink op 

de proef worden gesteld.  

 

Goed wassen in koud water en in stukjes in de 

blender doen en de overige ruimte van de blender 

met koud water vullen.  

Even blenden en… smullen maar!  

Nog een rietje erbij voor de kinderen en succes 

gegarandeerd!  

 

Proef zelf mee, dwing de kinderen niet, maar geef wel 

complimenten, alleen al voor het proeven. Als uw kind 

slecht eet of drinkt, maak in het begin dan een 

superkleine portie, dat verlaagt de drempel om het te 

proberen.  
 

Wilt u meer weten over onze smoothie en de 

positieve werking van de ingrediënten?  

 

 

 

Volg ons op Facebook: VIPKids Gouda & Boskoop  

                                  

 



   

 

 
 
 

 
Gloednieuwe locatie VIPKids  

Kinderdagverblijf VIPKids Boskoop 
 

Wij openen (bijna) onze deuren in Boskoop! 
 
Hoera, het is zover! We hebben een derde pand aangekocht dat we helemaal gaan omtoveren tot 
weer een prachtig VIPKids-paleisje. We zitten midden in de verbouwing, zodat we op 1 juli 2021 
onze deuren kunnen openen voor baby’s, dreumesen en peuters uit de omgeving van Boskoop op 
Gouwestraat 3. 
 
De dagopvang in een betoverend mooie omgeving 
 
Medio 2021 openen de deuren van VIPKids Boskoop: een plek waar baby’s, dreumesen en 
peuters uit de omgeving van Boskoop vijf dagen per week heerlijk kunnen spelen, leren en 
ontdekken! 
 
Ons derde sprookje… 



   

VIPKids Boskoop wordt een prettig overzichtelijke opvanglocatie, met een inrichting die zich het 
beste laat omschrijven als ‘sfeervol met luxe’. Een betoverend gevoel van warmte en comfort 
overspoelt je zodra je binnenkomt. Er komen twee verticale groepen van 0 tot 4 jaar; een groep 
Momcave (maximaal 16 kinderen ) en een groep Kidslounge (maximaal 16 kinderen). Lekker 
kleinschalig dus. Onze ervaren pedagogisch medewerker en pedagogisch coach Wahiba Azaaj 
wordt als hoofdleidster het vaste gezicht en aanspreekpunt van VIPKids Boskoop voor ouders en 
personeel.  
 
Met een betoverende tuin 
Vanaf 1 juli zullen onze deuren in Boskoop geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 
uur tot 18.00 uur. We kunnen niet wachten tot het zover is! Waar we bijvoorbeeld enorm naar 
uitkijken, is om straks met de kinderen door de openslaande deuren de grote tuin in te stappen.  
De vele bomen geven dat fijne bosgevoel en ook bij VIPKids Boskoop gaan we een 
sprookjesmoestuin aanleggen. Zo kunnen we met de kinderen heerlijk wroeten in de aarde, 
plantjes water geven en als klap op de vuurpijl onze zelfgekweekte plantjes, groente en fruit 
opeten! 
 
Smoothies en spelen 
In Gouda zijn de VIPKids smoothies inmiddels bekend én erg geliefd. Natuurlijk wordt er bij het 
maken van die gezonde en lekkere sapjes ook in Boskoop een vast onderdeel van ons 
dagprogramma. En hebben jullie al kennisgemaakt met handpop Puk? Deze grote kindervriend 
hoort bij het educatieve programma Uk & Puk, dat VIPKids aanbiedt. 
 

Tarieven 2021 
 
Jaarlijks worden de maximum uur prijzen van de kinderopvangtoeslag opnieuw vastgesteld. Deze 
worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. De maximum uur prijzen voor 2021 worden 
met 3,50% verhoogd als gevolg van de indexering. 

Bron(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/16/wijziging-uurprijzen-kinderopvang-
per-1-januari-2021) 

Hieronder vindt u de nieuwe tarieven voor 2021: 

2021 

Dagopvang    7.00/ 18.00 (0 t/m 4 jaar)   € 8,80 
Dagopvang    7.00/12.30  (0 t/m 4 jaar)   € 9,83 
Dagopvang   12.30/18.00  (0 t/m 4 jaar)  € 9,83 
BSO              12.30/18.00 (40 weken)     € 8,75 
BSO              12.30/18.00 (52 weken)     € 8,02 
BSO              14.00/18.00 (40 weken)     € 8,75 
BSO              14.00/18.00 (52 weken)     € 8,02 
VSO                7.00/8.45                          € 9,26 
VVE                8.30/12.30 (40 weken)      € 8,46 
Extra dagen dagopvang     7.00/18.00     € 108,20 
  

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/16/wijziging-uurprijzen-kinderopvang-per-1-januari-2021
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/16/wijziging-uurprijzen-kinderopvang-per-1-januari-2021


   

 

Coaching in ons bedrijf 
 
We zijn continue bezig om onszelf te verbeteren en bieden onze leidinggevende en de 
hoofdleiding een persoonlijk coaching traject aan. Hierdoor worden ze gecoacht om het beste uit 
zichzelf te halen om collega`s uit hun teams nog beter te ondersteunen in dagelijkse praktijk en 
positieve sfeer op de groep. Daarbij als resultaat uitdagingen aangaan, obstakels overwinnen en in 
actie komen. Cora Pol is onze coach en traint, begeleidt en coacht de hoofdleiding op de groepen. 
Dit doet Cora individueel en haalt daarom het beste uit onze hoofdleiding naar voren.  

 
Organogram  

 
Vanaf heden hangen wij ons organogram op bij de voordeur en bij elke groep. In dit organogram is 
te zien wat de vaste samenstelling van leidsters zijn de groep waar uw kindje zit. Wie er 
hoofdleiding zijn op welke groep. Ook is hier te zien wie wanneer er leidsters op vakantie zijn of 
een vrije dag heeft. Wanneer er vragen zijn over het organogram kunt u deze altijd stellen aan de 
leidsters of per email info@vipkids.eu.  
 

 
Activiteiten die wij aanbieden buiten de kinderopvang: 

 

 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
Pedagogisch coach en beleidsmedewerker van VIPKids 

 
 

 
Met trots willen wij onze trouwe, hardwerkende pedagogisch medewerker/Hoofdleiding/pedagogisch 

coach en beleidsmedewerker Wahiba Azaaj voorstellen.  

Wahiba kwam in dienst van VIPKids als pedagogisch medewerker en in 2020 opleiding pedagogisch 

Coach gevolgd. Wahiba Azaaj werkt nog steeds deels als Hoofdleiding/pedagogisch medewerker op de 

groepen en ademt het concept VIPKids uit. Zij kan als geen ander medewerkers van VIPKids 

ondersteunen in dagelijkse praktijk en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Het unieke van onze pedagogisch coach Wahiba Azaaj is:  

Onze Coach in tegenstelling van nagenoeg alle andere coaches van kinderdagverblijven, coacht mensen 

niet op afstand ``vanuit het kantoor volgens het boekje``. Wahiba werkt hard mee in dagelijkse 

praktijk en voelt en weet wat medewerker mee maakt en wat is haalbaar voor medewerker om te 

behalen als resultaat. 

 

Vanaf 1 januari 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach, die de pedagogisch medewerkers begeleidt. Een pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach is ook binnen VIPKids aanwezig.  
De functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach kenmerkt zich door het ontwikkelen, vertalen en 
implementeren van het pedagogisch beleid binnen VIPKids. Deze coach vertaalt het beleid naar de 



   

concrete werkpraktijk. Tevens heeft de allround coach een actieve rol in de verbetering van de 
pedagogische kwaliteit van dienstverlening en de professionele ontwikkeling van de pedagogisch 
medewerkers. 
 
De coach draagt zorg voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid binnen VIPKids. 
Doelen van deze functie:  

• coachen van medewerkers.  
• medewerkers helpen in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, 

kennis en vaardigheden van medewerkers in relatie tot het pedagogisch beleid en samen hun 
coachingsbehoeften achterhalen. 

• bijdragen aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van 
medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties).  

• afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend optreden.  
• de kwaliteit bewaken van het functioneren van medewerkers en afstemmen op het concept van 

VIPKids, het dagprogramma en de uitvoering volgens de protocollen van VIPKids. 
 

 

 

 



   

Rechten met betrekking tot de subsidie van de 
Belastingdienst 

 
● Is uw kind voor of in de vakantie 4 jaar oud geworden en wordt uw kind nog niet alle 

volledige dagen naar school gebracht, dan kunt u nog steeds gebruikmaken van de subsidie 
voor de kinderopvang, dus óók als uw kind al 4 jaar is geworden. Dit blijft van kracht tot 
de dag dat uw kind volledig naar de bassischool gaat. Kiest u hiervoor, laat het ons weten 
via info@vipkids.eu. Ook de Belastingdienst stelt het op prijs als u hen belt om dit te melden. 

● U behoudt het recht op subsidie tot drie maanden nadat u uw baan bent verloren.  

● Bij VIPKids Goverwelle zijn wij gestart met het VVE-Peuterprogramma, speciaal voor 
kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden, van ouders die geen baan hebben. De subsidie loopt 
via de gemeente, niet via de Belastingdienst. Op dit moment kan uw kind bij VIPKids 
genieten van het educatieve programma Uk & Puk, gedurende 4 ochtenden per week. 

Er zijn diverse scenario`s afhankelijk van uw situatie welke kunnen voordelig uitkomen in 
situatie met VVE indicatie en zonder. Bijvoorbeeld door uw kind 8 uurtjes deel laten nemen 
aan peuterspeelzaal tegen 8,17 per uur als uw werkt en helemaal gratis als u geen 
inkomsten heeft. Voor mensen met VVE indicatie ook als u inkomsten heeft, krijgt u 8 uren 
per week van gemeente gratis. Heeft u specifieke vraag hierover? Stel het gerust via 
info@vipkids.eu. 

 
 
  
 

 

 
 
 

 

mailto:info@vipkids.eu

