
 
 

 

 
Nieuwsbrief juli 2022 

 
 
 
Stichting De Stampertjes is een vrijwilligersorganisatie die respijtzorg biedt in de vorm van kleinschalige dagopvang 
aan jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of kinderen uit kwetsbare gezinnen 
worden opgevangen door gekwalificeerde groepsmedewerkers en ondersteunende krachten. Ons doel is om ouders 
van deze jonge kinderen die iets extra’s nodig hebben te ontlasten door het bieden van dagopvang. 
 
 
De Stampertjes tijdens de zomervakantie 

 
De Stampertjes is gedurende de hele zomervakantie GEOPEND !!! 

 
We hebben het rooster rond gekregen en zoals het er nu uitziet hoeven we geen 
enkel dagdeel van de zomervakantie te sluiten door gebrek aan vrijwilligers.  
Wel hebben we te maken met vrije dagen en vakanties van vrijwilligers waardoor 
ouders en kindjes te maken kunnen krijgen met invalkrachten. Uiteraard zullen er 
altijd per dagdeel twee vrijwilligers op de groep staan, een beroepskracht en een 
ondersteunende kracht. Indien we door onvoorziene omstandigheden toch een 
dag(deel) zouden moeten sluiten dan worden de ouders z.s.m. op de hoogte 
gebracht. 
 

 
Iedereen een zonnige zomervakantie gewenst! 

 
 

 
Nieuws vanuit het bestuur 
 
Hilde stopt per september als bestuurslid Kwaliteit en Veiligheid. Hieronder zien jullie de vacature voor deze functie. 
Iemand interesse? Geef het door aan kennissen als je iemand kent die geschikt is voor deze functie.  
 
Vacature Bestuurslid Kwaliteit en Veiligheid 
Stichting De Stampertjes is een kleinschalige dagopvang voor kinderen tot en met 4 jaar die extra ondersteuning 
nodig hebben. Wij zijn 3 dagen per week open. Onze vrijwilligers zijn de basis van onze organisatie, van onschatbare 
waarde. Zij werken in vaste teams 
  
De Stampertjes is per 1 september op zoek naar een nieuw Bestuurslid die verantwoordelijk is voor Kwaliteit en 
Veiligheid (van zowel de kinderen als de vrijwilligers). De afgelopen jaren is een goed functionerend 
kwaliteitssysteem opgezet. Dit moet up-to-date worden gehouden. Je zal onderdeel zijn van een leuk team van 5 
bestuursleden, die allen op vrijwillige basis hun kennis en vaardigheden inzetten. 
  
Wij zijn op zoek naar iemand die affiniteit en liefst ook ervaring heeft met Kwaliteit. De verwachte tijdsbesteding is 
ongeveer 12 uur per maand en is zelf in te delen.  
Heeft u interesse, stuur dan een email naar Annette@molkenboer.net. Dan nemen wij contact met u op. 
 
 
  



 
 

 
Tijdelijke aanmeldingsstop voor nieuwe kindjes 
 
Helaas hebben we op dit moment ook bij De Stampertjes te maken met een lange wachtlijst. We hebben daarom nu 
een aanmeldingsstop moeten invoeren. Begin september gaan we kijken of er wat doorstroming in het vooruitzicht 
is en of nieuwe gezinnen hun kindjes dan kunnen aanmelden. Indien u in september alsnog interesse heeft in 
dagopvang van uw kindje bij De Stampertjes verzoek ik u om dan een mail te sturen: info@destampertjes.nl.  
 
Een tip: misschien kan Buurtgezinnen wat voor u betekenen (www.buurtgezinnen.nl). U kunt een mail sturen voor 
informatie naar Esther Groenheide: esthergroenheide@buurtgezinnen.nl. 
 
 

 
Onze Vrijwilligers 
 
Ingezonden stukje van onze nieuwe inval-ondersteunende vrijwilliger Maggie 

Hai ik ben Maggie, geboren in Colombia, Zuid-Amerika. Op mijn drieëntwintigste heb ik mijn 
backpack gepakt om de wereld te ontdekken. In Israël ben ik de vader van mijn drie dochters 
tegengekomen. Wij zijn achtentwintig jaar getrouwd geweest en met hem heb ik altijd in 
Haarlem gewoond. Tegenwoordig woon ik met veel plezier in Bloemendaal.  
Dertig jaar heb ik bij diverse Didi filialen gewerkt. Nadat zij twee jaar geleden failliet zijn gegaan 
ben ik mij gaan inzetten als vrijwilliger bij verschillende instanties. Via oud-vrijwilliger Rosita, ben 
ik bij de Stampertjes terecht gekomen. Ik heb inmiddels een aantal keer mogen meedraaien en 
heb het tot nu toe ontzettend naar mijn zin.  
Als ik niet aan het werk ben zal je mij regelmatig op de tennisbaan tegenkomen. 
 
Groetjes, Maggie 

 
Nieuwe inval-beroepskracht Annie 
Annie is een oud collega van onze vrijwilliger Tineke en is door haar benaderd om ons team te komen versterken. Na 
een keertje te zijn komen kijken op de woensdaggroep was ze meteen verkocht. Ze is afgelopen maand op 
verschillende dagen ingewerkt en zal per juli inzetbaar zijn als invalkracht. Zij zal zich in de volgende Stampbrief van 
september aan jullie voorstellen. 
 
 

 
Praten met ondersteuning van gebaren 
 
Als wij met elkaar praten doen onze handen en onze mimiek vaak mee. De een is daarbij wel wat uitbundiger dan de 
ander en ook bewoners van landen kunnen hierin verschillen. Wij, als nuchtere Hollanders zijn hierin bv. wat 
gereserveerder dan Zuid Europeanen. Maar, als we liedjes zingen is mimiek en het gebruiken van gebaren ook voor 
ons al veel vanzelfsprekender. Bij kinderliedjes maken we bv. vaak gebruik van gebaren. Denk maar aan: 
“In de maneschijn” of: “Smakelijk eten...smakelijk drinken’. De gebaren bij liedjes gebruiken we vooral om: 

– oogcontact en aandacht van het kind te krijgen 
– de aandacht langer vast te houden 
– het kindje uit te lokken om mee te doen, ons te imiteren. 

 
We weten uit onderzoek dat het gebruiken van gebaren in de communicatie bij jonge kinderen heel stimulerend 
werkt. En daarom willen wij dit ook meer gaan toepassen bij de kinderen van De Stampertjes.  
De vraag is nu: hoe gaan we de gebaren leren, maar vooral: hoe gaan wij de gebaren in de praktijk gebruiken? 
We kunnen een cursus gebarentaal volgen, we kunnen gebarenfilmpjes bekijken op internet of we kunnen een 
gebarenboek aanschaffen. Allemaal prima mogelijkheden! Maar de praktijk heeft jammer genoeg uitgewezen dat 
het ‘kennen’ van de gebaren niet vanzelfsprekend leidt tot het ‘gebruiken’ van de gebaren in de dagelijkse 
communicatie. 



 
 

 
Om het voor ons allemaal toch haalbaar te maken hebben we het volgende bedacht: 
We kiezen een 10-tal natuurlijke gebaren. Dit zijn gebaren die eigenlijk iedereen kent en redelijk op dezelfde manier 
uitvoert. Denk bv. aan het gebaar voor ‘auto rijden’ of het gebaar voor ‘slapen’. Als we ons eerst aanwennen om de 
natuurlijke gebaren veelvuldig te gebruiken dan gaat de uitbreiding van ons gebarenvocabulaire straks vast veel 
eenvoudiger. En het zou helemaal fantastisch zijn als we ook nog zien dat de kinderen blij reageren! 
 
Ik geef hieronder een tiental (willekeurige) voorbeelden van ‘natuurlijke gebaren’: 

- Ja   - Nee 
- Eten   - Drinken 
- Stil (ssst)  - Slapen 
- Huilen   - Waarom? 
- Klaar/afgelopen - Auto 
- Fiets   - Spelen 

 
Onze collega Rian heeft ter ondersteuning twee filmpjes gemaakt:  
https://www.youtube.com/watch?v=dW9_DSMDV8s&authuser=0 
https://www.youtube.com/watch?v=LioMG5qE6EU&authuser=0 
Een ander leuk kanaal voor gebarenliedjes is: https://www.youtube.com/watch?v=HX3AZVRVdMU 
 
Laat deze voorbeelden je vooral niet beperken. Je mag zoveel (natuurlijke) gebaren gebruiken als je wilt. 
Het gaat er nu in eerste instantie vooral om dat het een soort ‘tweede natuur’ wordt om te praten met gebaren. 
Ik wens je in ieder geval veel succes, maar vooral veel plezier!!!! 
 
Tineke, beroepskracht van de woensdaggroep 
 
 

 
Voorlezen 
 
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Peuters leren met badboekjes en buggyboekjes dat je kunt 
bladeren en tekeningen bekijken, waarbij papa of mama een verhaaltje kan vertellen. Kinderen leren op deze manier 
veel nieuwe woordjes en ze komen vaak helemaal tot rust tijdens het luisteren.  
De openbare bibliotheek heeft een mooie collectie peuterboeken en prentenboeken. Als je een boekje ontdekt waar 
je kind echt gek van is, zou je kunnen overwegen om het te kopen. Dan kun je het verhaal eindeloos herhalen.  
Lidmaatschap van de openbare bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar. Met dezelfde lidmaatschapskaart kun 
je ook gratis inloggen op de thereadingcorner.tv. Dit heette voorheen De Voorleeshoek.  
Voor de leeftijd 0-4 jaar staan er op deze site een heleboel leuke boeken om te beluisteren en bekijken. 
Bijvoorbeeld Omdat ik zoveel van je hou, van Guido van Genechten. Je ziet afwisselend de voorlezer en de 
tekeningen uit het boek. Het voorlezen wordt telkens onderbroken met klassieke muziek, zodat je goed de tijd hebt 
om naar de tekeningen te kijken. Van mijzelf staan de prentenboeken De steen en de tijd en De wedstrijd van 
Schildpad en Haas op de website.  
 
Rian Visser, vrijwilliger op de maandag en kinderboekenschrijver 
 

 
 
  



 
 

Lustrumjaarboek De Stampertjes 25 jaar 
 

Eind 2021 is ter ere van het lustrum van De Stampertjes het Lustrumboek De Stampertjes 25 jaar uitgebracht. Deze 
ligt ter inzage op De Stampertjes en indien gewenst kan het kosteloos aangevraagd worden (zolang de voorraad 
strekt) bij de coördinator. 
Wilt u meer lezen en zien over het Lustrumjaar 2021 van De Stampertjes? Kijk dan op onze website. 
 
 

 
Eerste koffiebijeenkomst van 10 juni op De Stampertjes 
 
Vrijdag 10 juni is de eerste koffieochtend geweest op De Stampertjes. Ontzettend leuk dat we daar met 3 ouders en 
hun kindjes plus vrijwilligers bijeen konden komen. Fijn dat er ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan en dat 
de kinderen ook hun vertrouwde vrijwilligers opzochten zodat de moeders even hun handen vrij hadden.  
We hebben even gepolst ook onder de andere ouders en het merendeel geeft aan dat de vrijdagochtend op zich een 
prima moment is om dit te doen mits de kinderen mee kunnen. Dat wordt breed gedragen ook onder de 
vrijwilligers.  
 
De koffieochtenden zijn niet alleen om elkaar te ontmoeten maar ook om informatie te kunnen krijgen. We kunnen 
bekijken wat er zoal speelt, waar behoefte aan is en daarop in spelen. Denk ook aan een themabijeenkomst, of een 
spreker uitnodigen als dat de wens zou zijn.  
Deze ochtend lagen er bijvoorbeeld ook wat folders klaar over het CJG, Buurtgezinnen en Tandem voor 
Mantelzorgondersteuning. Ook als ouder van een kind die extra ondersteuning nodig heeft word je gezien als 
mantelzorger. Via Tandem kun je gebruik maken van hun aanbod speciaal voor mantelzorgers.  
Kijk ook eens op www.tandemmantelzorg.nl 
 
Heb jij een onderwerp wat je graag eens wil inbrengen of meer over wil weten? We horen het graag. Mocht je het 
leuk vinden om mee te helpen een ochtend te organiseren dan is dat ook leuk. 
 

       
 

De volgende koffieochtend is op vrijdag 9 september, van 10:00 - 12:00. 
 
 

De Stampertjes op Facebook en Instagram… volg ons! 
 

De Stampertjes 
Boslaan 16     023 - 52 74 651   Rekeningnr. NL96 INGB 0007 5825 28 
2061VJ Bloemendaal    info@destampertjes.nl  KvK nr. 41227253 
Open: ma/wo/do 9.00-16.00    www.destampertjes.nl 
 

 


