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Compensatieregeling Corona
De SVB heeft eind mei de compensatie voor de
eigen bijdrage voor de kinderopvangkosten
tijdens de lockdown aan de ouders uitgekeerd.
Voor het KDV gaat het om de periode van 1512-2020 tot 08-02-2021 en voor de BSO van
15-12-2020 tot 19-04-2021.
De SVB vergoedt tot de maximum te
vergoeden uurprijs voor de toeslag. Bij ons
zitten alleen de flexibele contracten boven die
uurprijs.
Voor degene die een Flex contract heeft (of
bso excl. vakantieopvang) zullen wij de uren
vergoeden waarvoor geen gebruik is gemaakt
van de opvang.
Als er wel gebruik is gemaakt van de
noodopvang zullen die uren niet meegerekend
worden.
De uitbetaling zal eind juni plaats vinden.
Baloefeest
Zaterdag 4 september staat ons Baloefeest
gepland.
Het ziet er naar uit dat dit door kan gaan, dus
zet de datum vast in de agenda.
Die dag zullen we allemaal verschillende
activiteiten rond een bepaald thema
organiseren op het plein van Baloe.
Dit was altijd een groot succes en de kans om
andere ouders en de vriendjes en
vriendinnetjes van je kind te ontmoeten.
Wij zijn druk bezig met de organisatie om het
op een verantwoorde manier tot een geslaagd
feest te brengen.
Verdere informatie volgt in de komende
nieuwsbrieven.

Afscheid Gieneke:
Gieneke (vestigingsmanager) heeft
aangegeven dat zij Baloe per 15 augustus gaat
verlaten.
De functie van vestigingsmanager bij Baloe
past toch niet bij haar.
Wij vinden dat heel jammer, maar zijn wel
gelijk gaan kijken hoe we nu invulling kunnen
gaan geven aan onze organisatie.
Ik (Willeke) ga zelf weer meer de
organisatorische taken op mij nemen. Dit zal ik
voornamelijk vanuit huis doen en ik zal 1 keer
in de week op wisselende dagen bij Baloe
aanwezig zijn.
Chantal zal nu de managementtaken op zich
nemen en het aanspreekpunt van Baloe
worden. Zij heeft het afgelopen jaar Gieneke
ondersteund en richt zich al 2 jaar op de
beleidszaken van Baloe.
Mochten hier vragen over zijn kun je contact
met Willeke opnemen via de mail. Stuur
daarbij je telefoonnummer mee, dan belt zij je
zo snel mogelijk terug.
Foto link
Door omstandigheden is de link voor de foto’s
van de periode januari tot april niet verstuurd.
Volgende week zal er een link worden
verstuurd met foto’s van januari tot half juni.
Excuses hiervoor en vanaf nu zullen we elke
maand een fotolink sturen. De foto’s zullen
dan een maand zichtbaar zijn en worden
daarna verwijderd. Veel kijkplezier.
Zwemkleding
Nu het weer steeds vaker warm en mooi weer
wordt willen we vaker met water spelen. Willen
jullie de kinderen daarom zwemkleding mee
geven? ook de kinderen die naar de bso gaan.
Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.
Groet, Willeke, Chantal & Gieneke

