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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
Nou, een heel andere laatste week voor de Kerstvakantie dan gedacht...

We maken er leuke dagen van met de kinderen, maar hopen na de
Kerstvakantie weer de hele Bibele vol te hebben.

Compensatie door Belastingdienst
Het kabinet vraagt ouders de gehele factuur te blijven voldoen, ook als zij op dit
moment geen gebruik kunnen maken van de opvang. Bibelebonz blijft daarmee in

staat goede noodopvang te verzorgen. Voor u betekent het dat uw recht op
kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat uw plek behouden blijft. Ouders die hun

factuur volledig doorbetalen tijdens de sluiting, ontvangen daarvoor een
tegemoetkoming van de eigen bijdrage vanaf 21 december tot en met de heropening,
tot de maximum uurprijs. Wanneer dit zal gebeuren, is nu nog niet bekend. De SVB is
verantwoordelijk voor de uitbetaling. De tegemoetkoming wordt automatisch op uw

rekening gestort, dus u hoeft dit niet zelf aan te vragen.

Kerstvakantie
In de Kerstvakantie bieden we zoals u
weet alleen noodopvang. Het toffe
programma (Mauritshuis, Jumpsquare,
Hofpleintheater...) ligt in de ijskast tot
een volgende vakantie, maar we hebben
natuurlijk toch leuke dingen geregeld
voor de noodopvang. Er komt een
clown, een yogajuf, enfin, de kinderen
zullen zich niet vervelen. 

Begin januari horen we of we op
maandag 10 januari weer helemaal

open mogen. Is dat niet het geval en
mogen we nog steeds alleen

noodopvang bieden, dan regelt school
weer de aanmeldingen hiervoor en
zijn noodopvang-kinderen op hun

contractdagen 's middags op
Bibelebonz.

Na de Kerstvakantie

Compensatie door Bibelebonz
Ouders die geen gebruik hebben gemaakt van noodopvang, krijgen van ons het

verschil tussen het uurtarief dat de Belastingdienst hanteert en ons uurtarief terug.
U ontvangt daarover nog nader bericht.

 



Op 1 januari 2022 starten we weer
met het nieuwe vakantietegoed. Het
aantal vakantiedagen is gekoppeld
aan het aantal dagen dat uw kind op
Bibelebonz komt. Hebt u een
contract voor één dag, dan hebt u
recht op 10 dagen vakantieopvang
per jaar. Komt uw kind twee dagen
bij ons, dan zijn dat er 20, et cetera.
U mag de helft van de vakantiedagen
gebruiken voor opvang tijdens
studiedagen van school en voor extra
(niet-structurele) opvang tijdens
schoolweken.

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

Vakantietegoed
Pedagogisch medewerker/coach

Irene gaat volgende week met
zwangerschapsverlof.

We hebben drie nieuwe collega's:
Vera werkt sinds begin december op

de MegaBonz, en in januari starten
Rosita en Dave als pedagogisch

medewerkers. Zij hebben jarenlange
ervaring in de kinderopvang en

zullen allebei ook op de MegaBonz
gaan werken.

Team

11 MEI: STUDIEDAG BIBELEBONZ
- GEEN OPVANG

DUIMEN MAAR: VRIJDAG 10
JUNI BIBELE-FEEST

24 JANUARI: START
AANMELDING

VOORJAARSVAKANTIE

V O O R  I N  U W  2 0 2 2 - A G E N D A

We staan in de startblokken om een ouderapp te introduceren, maar er zijn
nog wat kleine technische hindernissen te nemen. We hopen de app in het

begin van het jaar in gebruik te nemen.

Ouderapp


