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Baloe Kalender 

16 februari Dian jarig 
13 maart Barbara jarig 
18 maart Daphne jarig 
25 maart Anja jarig 
.  

Jaaropgaaf 2019                                              
De jaaropgaven van 2019 worden deze 
week 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. Daarna zal er 
voor de tweede mail verstrekken van de 
jaaropgaaf €5,00 worden berekend. 

Aanleveren gegevens belastingdienst    
Ik moet vanaf nu elke maand gegevens 
aanleveren aan de belastingdienst. Dit is 
voor het verwerken van de 
kinderopvangtoeslag. Hiervoor heb ik wel 
alle persoonsgegevens van jullie nodig 
zoals BSN nummers en geboortedata. Aan 
degene waarvan ik nog niet alle gegevens 
heb, wordt een mail gestuurd met daarin 
een formulier om alle gegevens op in te 
vullen. Vul deze in en stuur deze zo 
spoedig mogelijk naar mij retour of lever 
ze in op de groep. Ik heb het uiterlijk 21 
februari nodig. Als ik de gegevens niet kan 
aanleveren kan dit gevolgen hebben voor 
de kinderopvangtoeslag. 

GGD inspectie bij BSO geel                         
Op 6 januari heeft de GGD weer een 
inspectie gedaan bij BSO geel in de 
Vuurvogel. We hebben weer een heel 
mooi rapport ontvangen, war we trots op 
zijn. Het rapport is in te zien op onze site. 

 

  

Peuters op bezoek bij zorgcentrum 
Archipel                                                
Aanstaande woensdag gaat er een groepje 
peuters op bezoek bij de bewoners van 
zorgcentrum de Archipel. Dit i.v.m. het 
thema: familie. We nemen spelletjes mee 
en gaan van te voren cakejes versieren 
voor de opa’s en oma’s. 

Nieuwe leden oudercommissie                  
We hebben tijdens onze vergadering op 3 
februari 2 nieuwe leden in onze 
oudercommissie mogen verwelkomen. 
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 Meinze of 1 van de leden van de 
oudercommissie. 

Baloe 10 jaar                                                   
Op 1 maart bestaat Baloe 10 jaar. Dat 
willen we natuurlijk met jullie allemaal 
vieren. Dit zullen we doen op het jaarlijkse 
lentefeest. De datum wordt nog bekend 
gemaakt. 

Jaarkalender 2020                                            
De jaarkalender met daarin belangrijke 
data voor Baloe wordt in de week van 24 
februari gemaild. Hierin staan de data van 
de feesten, ouderavond, studiedag e.d. 
schrijf deze data dus gelijk in je agenda 

Mochten jullie vragen hebben over deze 
nieuwsbrief hoor ik het graag. 

Groet Willeke 


