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Compensatieregeling ouders
Met de openstelling van de BSO per 19 april 2021 zijn alle
kinderopvangsoorten weer geopend. De periodes waarover ouders
recht hebben op een compensatie tot het maximale uurtarief zijn
hierdoor ook bekend. Ouders moeten wel over die periodes hun
facturen normaal hebben doorbetaald. De Rijksoverheid onderscheid
drie verschillende groepen:
Ouders met recht op kinderopvangtoeslag:
Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor
de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een
tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben
doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze
tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt
de tegemoetkoming door tot 19 april.
De Belastingdienst en de SVB zetten alles in het werk de
tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren
aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van
kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan
deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de
tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van
de Belastingdienst/Toeslagen.

Welkom op ’t Belhameltje!
Laurie op de Snuffies!
Veel speel plezier!

Geboren!
Wij feliciteren

Bjorn, Lisette, Mart en Sam met
de geboorte van Evi!
Henk, Hilke, Jidde en Fijs met de
geboorte van Bent!
Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!

Pluktuin voor ‘t Belhameltje
Achter de kippenren verscholen lag er altijd een stukje braak grond, waar onkruid welderig tot groeien en
een éénzaam appelboompje ieder jaar haar best deed om voor een kleine oogst te zorgen. Mede dankzij
onze BSO toppers en vrijwilligster Katy komt hier binnenkort verandering in, ook de BSO kinderen hebben
goed geholpen. Nu al is duidelijk het verschil te zien, want al het onkruid is gewied en de aanleg van een
kleine pluktuin is begonnen. Bloemen, vruchten, en alles wat je nog meer in een pluktuin kunt verwachten
zal hier gaan groeien en bloeien. En ons appelboompje blijft natuurlijk staan, maar nu in goed gezelschap!
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Ouderschapsverlof deels betaald!
Het kabinet wil dat mensen meer de ruimte
krijgen om te kiezen hoe ze zorg en werk kunnen
combineren. Daarom krijgen ouders per 2
augustus 2022 negen weken van het
ouderschapsverlof doorbetaald. Het kabinet
stimuleert ouders daarmee om het
ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.
De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel
ingestemd.
Eerste levensjaar
Een belangrijk element is dat de eerste negen
weken alleen worden betaald als deze in het
eerste levensjaar van het kind worden
opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd
om te wennen aan de nieuwe situatie en om
samen bewust keuzes te maken over de
verdeling van werken en zorgen.

De Vrijbuiters, nieuwe naam speel-leergroep en
BSO de Sterrenboog
Tot nu toe had onze speel-leergroep en de
buitenschoolse opvang op de Sterrenboog niet echt
een eigen naam. Daar is nu verandering in gekomen.
De nieuwe naam voor de BSO is de Vrijbuiters.
Oorspronkelijk waren vrijbuiters zeerovers, maar
tegenwoordig heeft het de betekenis van iemand die
lekker z’n eigen gang gaat. In die zin vinden wij het
een toepasselijke naam omdat BSO vrije tijd voor de
kinderen is waarin ze lekker zelf hun gang moeten
kunnen gaan en geen verlengde schooldag mag zijn.
We hebben voor onze nieuwe naam ook al een
toepasselijk logo. Een iets ouder kind (meisje/jongen)
die met zelf gemaakte vleugels het luchtruim wil
verkennen op zoek naar een gevoel van vrijheid.
De oudercommissie is inmiddels op de hoogte van de
nieuwe naam en waren positief over deze nieuwe
naam. We hopen natuurlijk dat ook de kinderen de
nieuwe naam en logo leuk zullen vinden. Een nieuw
naambord met logo zal ook bij de ingang komen te
hangen.
Neem alvast een kijkje op: www.devrijbuiters.com

Hoi allemaal,
Ik heb vanaf de zomervakantie stage mogen lopen
bij de Snuffies. Ik heb examen gedaan en mag nu
aan het werk als invalkracht.
Het kan dus goed zijn dat je mij nog eens
tegenkomt!
Ik heb er ontzettend veel zin in! Na de
zomervakantie hoop ik de PABO te gaan studeren.
Groetjes Auke Stegers
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Hieperdepiep hoera
feest op ’t Belhameltje!

1 mei: Onze Nienke jarig!
9 mei: Onze Jeannette jarig!
10 mei: Onze Melinda jarig!
13 mei: Onze Ruth jarig!
23 mei: Onze Mirjam jarig!
2 mei: Kobus wordt 3 jaar!
7 mei: Sven wordt 7 jaar!
21 mei: Naomi wordt 9 jaar!
23 mei: Puck wordt jaar!
25 mei: Sam wordt 4 jaar!
30 mei: Liam wordt 1 jaar!

Fijne verjaardag allemaal!

Agenda
Woensdag 5 mei
Bevrijdingsdag
Zondag 9 mei
Moederdag
Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag (’t Belhameltje gesloten)

Verplichte vaccinatie schendt rechten van
kind niet
Het verplicht vaccineren van kinderen is legaal en
kan noodzakelijk zijn in een democratische
maatschappij om de gezondheid te beschermen.
Dat is de uitspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, in een zaak die was
aangespannen door Tsjechische ouders om de
vaccinatie van hun kinderen tegen te houden.

Maandag 24 mei
e

2 Pinksterdag (’t Belhameltje gesloten)

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

