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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
Het is een gezellige voorjaarsvakantie! Een vol 'huis', leuke activiteiten en

blije gezichten, dat stemt tevreden. Hieronder ziet u een paar foto's. 

U ontvangt niet automatisch een
jaaropgave over 2021 van ons. Alle
relevante informatie is naar de
Belastingdienst gestuurd. Mocht de
Belastingdienst u om extra informatie
vragen, dan kunt u een jaaropgave
aanvragen. Ook kunt u de
maandfacturen uit 2021 sturen, dat
volstaat ook.

Ophalen
Veel ouders hebben aangegeven het

huidige systeem -buiten wachten tot
hun kind komt- fijn te vinden. Ook op

de groep zorgt het voor meer rust.
Daarom houden we het ophalen zo,

maar ongeveer zes keer per jaar is er
een week waarin u wel naar binnen

mag om uw kind op te halen. Dan kunt
u gezellig even rondkijken op de groep

en met de leiding spreken. De eerste
keer dat we dit doen is de week van 14

maart. Op de IenieMini- en TienerBonz
kunnen ouders hun kind wel altijd

binnen ophalen.

Sneeuw van maïzena 
en scheerschuim

Op de kinderboerderij

Chinese draak 



 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 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.

11 MEI: STUDIEDAG BIBELEBONZ
- GEEN OPVANG

 VRIJDAG 10 JUNI:
 BIBELE-FEEST!

21 MAART: START AANMELDING
MEIVAKANTIE

V O O R  I N  U W  A G E N D A

Pedagogisch medewerker/coach
Irene heeft 11 februari een mooi

dochtertje gekregen: Ehlèn.
Op 18 maart nemen we afscheid van
pedagogisch medewerkers Stef, die

in de jeugdzorg gaat werken.

Team

Met vriendelijke groet,
Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

Belastingdienst

Het is iedere middag weer een hele
uitdaging voor kinderen om uit de
bak met wel 20 vrijwel identieke
fietssleutels de juiste sleutel te
vinden. Wilt u dus een
sleutelhanger aan de fietssleutel
bevestigen? Met de naam van uw
kind erop is natuurlijk helemaal
geweldig, maar het belangrijkste is
dat uw kind zijn/haar eigen sleutel
herkent.

Fietssleutels


