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Corona maatregelen: 
Gelukkig zijn de meeste 
coronamaatregelen opgeheven. Wel wordt 
nog geadviseerd daar waar mogelijk elkaar 
de ruimte te geven. In de link vind je de 
nieuwste beslisboom. Mocht je twijfelen of 
je kind naar de opvang kan komen dan 
kun je deze beslisboom er bij pakken.  

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK 
AJN RIVM_ 250222 (3).pdf 

Vakantie: 
De lente is in aantocht en daarmee ook de 
tijd om vakantieplannen te maken.  

Als je al weet dat je kind op enkele dagen 
niet bij Baloe komt, in de periode van april 
t/m september, geef dit dan door voor 1 
mei. Dit kan door een mail te sturen naar: 
info@baloekinderdagverblijf.nl 

Ruilaanvragen voor de zomerperiode in 
juli en augustus dienen voor 1 mei worden 
aangevraagd. Ruilverzoeken die na 1 mei 
worden ingediend kunnen niet meer 
behandeld worden. Uiterlijk half juni 
ontvangen jullie bericht of het ruilverzoek 
kan worden ingewilligd. 

 

 

 

 

 

 

Carnaval: 
Het is weer carnaval geweest. Op de 
peutergroepen en bso is volop gefeest. De 
kinderen hadden allemaal hun mooiste 
verkleedkleren aangetrokken. Iedereen 
heeft genoten. De foto’s van de afgelopen 
maand zullen snel in een link via de mail 
verschijnen. 
 

 

 

 

Inschrijven voor bso:                                      
I.v.m. de grote vraag naar bso opvang 
adviseren wij om op tijd in te schrijven 
voor de bso. Dit kan vanaf 3 jaar. 
Inschrijven kan via onze website.  

Baloe gesloten i.v.m. studiedag  
Dinsdag 1 november zal Baloe gesloten 
zijn voor alle kinderen, i.v.m. de jaarlijkse 
studiedag voor alle medewerkers. Vorig 
jaar is de studiedag niet doorgegaan 
vanwege Corona, maar dit jaar gaan we er 
weer een leerzame dag van maken. Zodra 
ons programma bekend is, houden we 
jullie op de hoogte. Helaas kan de 
studiedag niet ingezet worden als ruildag. 
Om het voor iedereen eerlijk te houden is 
de studiedag ieder jaar op een andere dag 
van de week. 

Tegemoetkomingsregeling bso-ouders 
bekend: 

De Rijksoverheid heeft de regeling bekend 
gemaakt voor de tegemoetkoming van 
ouders die tijdens de laatste BSO-sluiting 
hun facturen normaal hebben 
doorbetaald. Lees onderstaande 
informatie goed door: 

Ouders die tijdens de derde 
sluitingsperiode van de buitenschoolse 
opvang (tussen 21 december 2021 en 9 
januari 2022) kinderopvangtoeslag 
ontvingen én de eigen bijdrage in deze 
periode hebben doorbetaald, ontvangen 
daarvoor een tegemoetkoming vanuit de 
overheid. 

Op basis van de 
kinderopvangtoeslaggegevens wordt op 1 
mei 2022 de hoogte van de 
tegemoetkoming bepaald. Ouders kunnen 
tot 30 april 2022 hun 
kinderopvangtoeslaggegevens 
actualiseren bij de 
Belastingdienst/Toeslagen, zodat de 
tegemoetkoming aansluit op wat zij aan 
eigen bijdrage hebben betaald. Het is van 
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belang dat ouders hun 
kinderopvangtoeslaggegevens 
actualiseren voor de jaren 2021 en 2022. 
Naar verwachting ontvangen ouders deze 
tegemoetkoming medio juni 2022 
automatisch van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) op hun 
betaalrekening. 

Ouders die via de gemeente gebruik 
maken van de buitenschoolse opvang 
(BSO), kunnen voor de tegemoetkoming 
terecht bij hun gemeente.  

Ouders die zonder overheidsvergoeding 
gebruikmaken van de BSO krijgen zo 
spoedig mogelijk via Rijksoverheid.nl meer 
informatie over de tegemoetkoming. 

Oproep aan alle ouders: werk uw 
kinderopvangtoeslaggegevens uiterlijk 30 
april 2022 bij. 

Mochten jullie nog vragen hebben over 
deze nieuwsbrief dan horen wij het graag. 

Groet, 
Willeke en Chantal 

 


