
                 nieuwsbrief februari 2019 
 
Baloe Kalender 

28 februari Carnaval BSO 
5 maart Carnaval peuters 
18 maart  Daphne jarig 
25 maart Anja jarig 
 

Nieuwe collega op de babygroep Blauw: 

Vanaf 16 februari zal Linda ons team komen 

versterken. Zij zal voornamelijk op de blauwe 

groep gaan werken,maar kan daarnaast ook op 

andere groepen invallen. Zij zal de eerste 

periode als tweede leidster naast Tiffany of 

Chantal werken. Wij wensen haar veel 

werkplezier toe bij Baloe. 

 

Stagiaire op Oranje en Groen:                                       

Vanaf 6 februari loopt Ilja bij ons stage op de 

groene groep. Rahina loopt stage op de oranje 

groep en ook nog bij de BSO. Zij zijn er op 

woensdag en donderdag. Zij volgen de 

opleiding pedagogisch werk en zitten in 

leerjaar 1.. 

 

Jaaropgaven 2018:                                         
De jaaropgaven van 2018 zijn eind januari per 
mail verstuurd. Bewaar deze goed. De 
belastingdienst vraagt hierom, dit kan zelfs 
nog na een jaar. Het wordt maar 1 keer 
verspreid. Check goed of de bijlage ook 
leesbaar is. Vanwege extra beveiligingen bij de 
mail providers komen mails met bijlagen niet 
altijd goed aan. Bij een enkele ouder was de 
bijlage leeg. Mocht je de jaaropgave  niet goed 
ontvangen hebben kan je deze nog voor 23 
februari kosteloos opvragen. Graag per mail.                                                  
Daarna zal er bij het voor de tweede maal 
verstrekken van de jaaropgaaf € 5,00 per 
opgaaf worden berekend. 
 
 
GGD rapport BSO Geel: 

In januari heeft de inspecteur van de GGD een 

bezoek aan de Gele BSO groep gebracht. Ze 

was hier heel tevreden, wat heeft geresulteerd 

in een mooi rapport. Dit rapport is te vinden 

op onze site. 

 
 
 

 

 
Carnaval peuters en BSO:                      

Donderdag 28 februari vieren de BSO kinderen 

carnaval.. Op dinsdag 5 maart vieren de 

peuters carnaval. De kinderen krijgen een 

aparte uitnodiging hiervoor. 

 

Begeleiding van pedagogisch Coach: 

Vanaf januari worden alle pedagogisch 

medewerkers begeleid door een externe 

pedagogisch coach. 

Onlangs heeft Willeke haar opleiding HBO-

pedagogisch coach met succes afgerond en zal 

ook een deel van de coaching op zich nemen. 

 

Annelies gaat verhuizen: 

Annelies gaat verhuizen naar Zeewolde en zal 

Baloe dus gaan verlaten. Zij zal op 29 maart 

voor het laatst bij de BSO zijn. De ouders en 

kinderen van de BSO zijn hierover al ingelicht. 

 

Aanleveren gegevens voor belastingdienst: 

Er is een aparte mail verstuurd met het verzoek 

aan jullie om gegevens aan te leveren voor de 

belastingdienst. Dit is heel belangrijk, anders 

kan de kinderopvangtoeslag niet toegekend 

worden . Vul deze lijst dus zo snel mogelijk in 

en mail deze naar mij terug. Alvast bedankt. 

 

 

Mochten er vragen zijn over deze nieuwsbrief 
hoor ik het graag.   
                   
 
Groet Willeke 


