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Nieuwsbrief juni 2020
De zomer is weer begonnen. Helaas is de
hele wereld getroffen door de Corona
crisis. Het virus COVID-19 waart nog
steeds rond. Door het kabinet zijn de
strenge regels inmiddels versoepeld en is
de kinderopvang weer geopend onder
bepaalde voorwaarden.

veel oplossingen bedacht moesten worden
voor mensen die in de problemen kwamen
door de crisis.
De compensatie van de eigen bijdrage
wordt door de SVB in juli uitgekeerd. De
aanvulling vanuit het bureau wordt ook in
juli gedaan voor zover daar aanspraak op
is gemaakt en het over bedragen gaat van
meer dan € 12,50 per maand
Nieuwe koppelingen kunnen weer starten.

Bibaloe en de overheid

De regels die nu algemeen gelden zijn
duidelijk.
- De kinderopvang is open met
uitzondering voor kinderen uit een
gezin dat is getroffen door het virus.
- Gastouders die verkouden zijn mogen
geen opvang bieden. Ook als één van
de gezinsleden
verkoudheidsverschijnselen heeft mag
er géén opvang geboden worden.
- Blijf zoveel mogelijk thuis om de
besmettingskans zo klein mogelijk te
houden voor uzelf en voor anderen.
- Houdt tenminste anderhalve meter
afstand van elkaar.
- Was je handen vaker dan normaal.
- Per 1 juli 2020 zijn de laatste nieuwe
regels van toepassing.

HERHALING BERICHT UIT VORIGE
NIEUWSBRIEF.
Het aankomend jaar gaat de
Belastingdienst de toeslag aanvragen en
uitkeringen strikter controleren. Het is in
het verleden te vaak voorgekomen dat er
teveel toeslag is betaald en dat die
terugbetaald moest worden. Vaak komen
de ouders daardoor in de problemen. Om
dit te voorkomen gaat de Belastingdienst
strenger controleren bij de
gastouderbureaus. In plaats van een
jaaroverzicht zal om maandoverzichten
gevraagd gaan worden. Dat is wel extra
werk voor ons, maar het is bedoeld om te
grote schulden te voorkomen.

Algemeen
Door de crisis hebben wij het drukker
gehad dan normaal omdat er veel vragen
moesten worden beantwoord en omdat er
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Het is ook belangrijk om te weten dat de
toeslagen altijd vooraf worden betaald.
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Ouders denken vaak dat dit achteraf
gebeurt en denken dat ze bij de eerste
betaling teveel krijgen. Gevolg is vaak dat
dit wordt opgemaakt aan andere zaken
dan de kinderopvang. Het is een wettelijke
verplichting om de toeslag te gebruiken
waar het voor is uitgekeerd. Als er meer
wordt uitgekeerd dan dat er wordt
uitgegeven dan moet dit gereserveerd
blijven zodat bij de definitieve toeslag het
teveel ontvangen bedrag terug betaald
kan worden.
De GGD doet op dit moment géén fysieke
inspecties. De GGD controleert nu wel
middels videocontact. Dit is per gemeente
anders maar over het algemeen wordt het
zo gedaan. Nieuwe gastouder locaties
kunnen ook weer starten.

De notulen van die vergadering zetten we
binnenkort op onze website waar ze
gedownload kunnen worden.

Hitte protocol
In verband met een mogelijke hittegolf
attenderen wij de gastouders op het
hitteprotocol dat in de protocollenmap zit.
In het kort:
- Hou de kinderen in de schaduw;
- Geef voldoende te drinken;
- Hou de kinderen bij extreme hitte
binnen met voldoende ventilatie.

Jolien, Stratoela en Ab.

Extra regels in verband met Corona.
Wij willen alle gastouders onze
complimenten overbrengen voor hun inzet
in deze moeilijke periode.

Vakantie
Het advies van de overheid is om voorlopig
geen vakanties te boeken is ook versoepeld.
Veel vakanties worden geboekt in eigen
land. De gastouders zullen zelf aangeven
wanneer ze de opvang voor een
vakantieperiode sluiten. Wij doen ons best
om te zoeken naar vervangende vakantie
opvang.

Oudercommissie
We hebben op 9 juni weer een
vergadering gehad met de
oudercommissie.
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