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Chantal jarig
Pauline jarig

Corona maatregelen:
Vanuit de regering zijn de maatregelen
verlengd t/m 28 april.
Dit betekent dat wij in ieder geval tot en
met dinsdag 28 april alleen opvang bieden
aan kinderen van ouders, die in cruciale
beroepen werken.
De regering gaat de week voor 28 april
bekijken of de maatregelen verlengd gaan
worden. Wij moeten dus nog afwachten
wanneer we voor alle kinderen weer open
mogen.
Bedankt.
Wij willen alle ouders bedanken voor hun
medewerking en begrip in deze bizarre
tijd. Wij merken dat ouders er zelf alles
aan doen om een oplossing voor opvang
te regelen en alleen de kinderen komen
waarvoor het echt noodzakelijk is. Hiermee
verkleinen we de kans op verspreiding van
het virus. Wij zorgen ook dat er zo min
mogelijk mensen aanwezig zijn in het
pand.
Er is 1 pedagogisch medewerker op de
groep aanwezig en 1 is in het pand
aanwezig om andere taken te verrichten
en als achterwacht.
Kinderopvang toeslag en teruggave
eigen bijdrage.
De overheid heeft toegezegd dat de
kinderopvang toeslag gewoon wordt
uitgekeerd. Ook wordt de eigen bijdrage
vergoed, mits de facturen voldaan zijn. Het
is dus belangrijk dat alle facturen voldaan

zijn. Er wordt binnenkort bekendgemaakt
hoe de vergoeding plaats gaat vinden.
Baloe activiteiten afgelast:
Rekening houdende met de situatie in
Nederland hebben wij besloten om de opa
en oma week van 11 t/m 15 mei niet door
te laten gaan.
Ook het Lente feest (10 jarig jubileum) op
20 juni laten wij niet doorgaan. Ongeacht
wat de maatregelen op dat moment zijn
vinden wij het niet gepast om een feest te
organiseren voor zoveel kinderen en
ouders.
We gaan kijken of we in september een
feest kunnen organiseren.
We missen jullie allemaal.
Wij sturen af en toe mails naar de kinderen
toe met ideeën om te doen en om met
hen in contact te blijven, want we missen
jullie allemaal heel erg.
Het is ook erg leuk dat we mailtjes van
jullie terug krijgen met foto’s van de
activiteiten.
Ook zijn er al wat tekeningen en kaartjes
door de bus gedaan. Die gaan wij bij de
bewoners van het verzorgingstehuis
brengen.
Doen jullie ook nog een leuke tekening of
kaart door de bus bij Baloe?
Leuk nieuws:
Gelukkig hebben we ook nog leuk nieuws
te melden. Tiffany van de blauwe
babygroep is zwanger. Zij verwacht begin
september haar eerste kindje.

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

