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Parveenie jarig
Voorleesontbijt
peuters

Jaaropgaaf 2021
De jaaropgaven van 2021 worden eind
deze maand naar jullie gemaild. Bewaar
deze goed. De belastingdienst vraagt
hierom. Dit kan zelfs nog na een jaar. Het
wordt maar 1 keer verspreid. Check dus
goed of de bijlage goed leesbaar is.
Vanwege extra beveiligingsinstellingen bij
mailproviders komen mails met bijlagen
niet altijd goed aan. Kijk ook in je
spambox. Mocht je de jaaropgaaf niet
ontvangen hebben of is de bijlage niet
goed leesbaar kun je deze nog een keer
kosteloos voor 15 februari opvragen.
Graag per mail naar
directie@baloekinderdagverblijf.nl. Daarna
zal er voor de tweede keer verstrekken van
de jaaropgaaf € 5,00 worden berekend.
GGD inspectie bij KDV en BSO paars
Op 25 november 2021 heeft de GGD weer
een inspectie gedaan bij BSO paars en het
kdv. We hebben weer een heel mooi
rapport ontvangen, waar we trots op zijn.
Het rapport is vanaf begin februari in te
zien op onze site.

Voor het organiseren van de activiteiten is
het van groot belang om te weten welke
kinderen er elke dag komen. Zo kunnen
we de activiteiten aanpassen aan de
leeftijd van de kinderen.
We gaan er vanuit dat alle kinderen, die
vakantieopvang in het pakket hebben,
komen. Maar mocht je kind een dag niet
komen wil je dit dan voor 25 januari laten
weten via de mail
(directie@baloekinderdagverblijf.nl).
Als je een dag wilt ruilen dien deze vraag
dan ook voor 25 januari in, dan kan ik
kijken wat er mogelijk is.
Nationale voorleesdagen
Van 26 januari t/m 5 februari zijn de
nationale voorleesdagen. Bij de
peutergroepen staan deze dagen in het
teken van “monsters”. Dit is het
prentenboek van het jaar. Woensdag 26
januari starten we de ochtend met een
voorleesontbijt. De kinderen en Juf mogen
in pyama komen en hoeven thuis dus niet
te ontbijten (of in ieder geval niet teveel).
Verder gaan we op de andere dagen leuke
monster activiteiten doen.

Nieuwe leden oudercommissie
Lijkt het je ook leuk om mee te denken en
te adviseren rond om de beleidszaken van
Baloe, neem dan contact op met Willeke
of Chantal of 1 van de leden van de
oudercommissie.
BSO voorjaarsvakantie.
We hebben net een leuke kerstvakantie
gehad en wij zijn al weer aan het
nadenken over de activiteiten voor de
voorjaarsvakantie in februari.

Mochten jullie vragen hebben over deze
nieuwsbrief hoor ik het graag.
Groet Chantal en Willeke

