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Belastingdienst
U betaalt altijd de gehele factuur die u
maandelijks van ons ontvangt. U krijgt een
deel van deze factuur vergoed via de
kinderopvangtoeslag. De rest is uw eigen
bijdrage. De overheid compenseert net als
in de sluiting vorig jaar deze eigen
bijdrage tot aan het maximum uurtarief
dat de Belastingdienst hanteert. Alle
ouders krijgen dit terug. U hoeft hiervoor
niets te doen. De SVB stort het geld op de
rekening waarop u de kinderopvang
toeslag ontvangt. Het is nog niet duidelijk
wanneer de SVB dit bedrag zal overmaken.

Compensatie
Onze uurprijs ligt boven het maximum

uurtarief dat de overheid vergoedt. Wij
betalen het verschil terug tussen het
maximum uurtarief van € 7,27 en ons

uurtarief van € 8,19. Deze compensatie
geldt niet voor de ouders die gebruik

gemaakt hebben van noodopvang.
Hebt u geen gebruik gemaakt van

noodopvang, dan krijgt u € 0,92 per kind
per uur terug. Als bekend is wanneer we
weer open gaan voor alle kinderen, dan
hoort u wanneer u dit bedrag ontvangt.

 

Beste ouders,
Wat vervelend dat we nog steeds niet weten wanneer

we open mogen voor alle kinderen. Natuurlijk
begrijpen we dat deze situatie voor u nog lastiger is,

maar ook wij kijken uit naar het moment dat iedereen
hier weer rond stuitert.

Leuke foto's van de voorjaarsvakantie
Via onderstaande linkjes komt u bij fotonieuwsbrieven van de voorjaarsvakantie.

 
(Ienie)Mini- en MiddenBonz: 

https://bibelebonz.nl/assets/foto/2021-mrt-nieuwsbrief-Midden.pdf
Mega- en TienerBonz: 

https://bibelebonz.nl/assets/foto/2021-mrt-Nieuwsbrief-Mega.pdf

https://bibelebonz.nl/assets/foto/2021-mrt-nieuwsbrief-Midden.pdf
https://bibelebonz.nl/assets/foto/2021-mrt-Nieuwsbrief-Mega.pdf


Komende weken zal er op een enkele
groep gefilmd worden. We gebruiken dat

beeldmateriaal om de pedagogisch
medewerkers te ondersteunen bij hun
taak. Er is een aparte camera voor dit

doel. Alleen de betreffende pedagogisch
medewerker en de coach bekijken de

beelden en vernietigen die na gebruik.

Filmen op de groep

Met vriendelijke groet,

De zwangerschap van pedagogisch medewerker van de MegaBonz Kim en haar vriend Dennis is
heel verdrietig geëindigd; hun zoontje Levi is vlak voor de bevalling overleden. Vrijdag 19

maart is hij begraven.
Riek Vrolijk, onze medewerker financiële administratie, is begin maart met pensioen gegaan.

Rieks taken zijn overgenomen door Roelof de Pater. Van hem ontvangt u dus ook de factuur. U
kunt hem bereiken via Roelof@Bibelebonz.nl.

Pedagogisch medewerker van de MegaBonz, Jessica, heeft een andere baan. Zij gaat op een
basisschool werken. Haar laatste werkdag bij ons is 16 april. We wensen haar veel geluk in haar

nieuwe werkkring.
 

Team

U hebt het aanmeldingsformulier voor de
meivakantie ontvangen. We hebben het zo
lang mogelijk uitgesteld, in de hoop
duidelijkheid te hebben over de volledige
opening, maar helaas. Op 13 april staat
weer een persconferentie aangekondigd.
Hopelijk komt dan het verlossende woord,
maar misschien mogen we weer alleen
noodopvang bieden en komen de
aanvragen van ouders die hier geen recht
op hebben, te vervallen. 

Meivakantie

Wies van Sabben en Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz

We gaan in ieder geval tot de meivakantie
noodopvang bieden. Als u nu noodopvang
hebt, gaan we ervan uit dat u dezelfde
dagen nodig hebt tot en met vrijdag 23
april. U hoeft uw kind daarvoor dus niet
apart aan te melden. Alleen als er iets
verandert, dan moet u even contact
opnemen met de administratie.

Verlenging noodopvang

Cursus CJG
CJG Gouda organiseert op dinsdagavond

20 april 2021 de online CJG-workshop
‘Omgaan met ruzie tussen broertjes-

zusjes’ (Triple P) voor ouders van kinderen
van 4 tot 12 jaar. In de workshop leert u

hoe u de effectieve en praktische
strategieën van positief opvoeden kunt

gebruiken om veel voorkomende moeilijke
situaties op te lossen. Meer informatie

vindt u op de CJG website.
 

8 APRIL: AANMELDING
MEIVAKANTIE GESLOTEN

19 APRIL: PROGRAMMA
MEIVAKANTIE BEKEND

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

 26 APRIL-7 MEI:
MEIVAKANTIE 

mailto:Roelof@Bibelebonz.nl
https://www.cjggouda.nl/cursussen/cjg-workshop-omgaan-met-ruzie-tussen-broertjes-zusjes-triple-p---gouda/-1/1330/58266

