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Nieuwsbrief november 2021 
 
We zitten aan het begin van de winter. 
Heerlijk winterse gerechten en de kachel 
aan. Het jaar 2021 is een lastig jaar 
geweest door de Coronacrisis maar we zijn 
goed doorgegroeid. 
 

 
 
Helaas is de hele wereld nog steeds 
getroffen door de Corona crisis. Het virus 
COVID-19 waart nog steeds rond in 
meerdere mutaties. In Nederland is al flink 
gevaccineerd maar de ziekenhuisopnamen 
nemen helaas weer toe. 
 

 
 
De regels worden regelmatig aangepast in 
positieve en ook in negatieve zin. De 
basisregels blijven van kracht. Houd 
afstand en blijf je handen goed wassen en 
desinfecteren. Als er belangrijke 
wijzigingen zijn dan houden wij de 
gastouders op de hoogte. 
 
 

Algemeen 
 
Afgelopen periode konden we weer op 
huisbezoek. Daar zijn wij blij mee 
aangezien we het persoonlijk contact met 
onze gast- en vraagouders als erg prettig 
ervaren. Wat er in de aankomende tijd wel 
of niet kan zullen we allemaal van de 
overheid horen. De beslisboom voor de 
opvang wordt regelmatig aangepast door 
de overheid en die houden wij ook als 
richtlijn aan. 
  
Wij zijn gevaccineerd maar we nemen geen 
risico op besmetting en blijven extra 
voorzichtig.  
 
We hebben weer controle gekregen door 
de GGD. We hebben op twee punten 
handhaving gekregen. Dat betreft de 
evaluatiegesprekken en de 
voortgangsgesprekken. Deze gesprekken  
moeten altijd binnen een jaar na elkaar 
gedaan worden. Enkele keren hebben we 
ze wat te laat gedaan. Dat gaan we anders 
aanpakken. We gaan de vragenlijsten 
digitaal versturen.  
De voortgangsgesprekken houden we bij 
de gastouders op locatie en nemen dan de 
vragenlijsten door die we naar de 
gastouders opsturen. 
 
We hebben enkele bestanden in het 
urenportaal gezet die hoofdzakelijk voor de 
gastouders zijn geplaatst. Daar kunnen ze 
kennis van nemen voor de uitoefening van 
hun beroep van gastouder. 
 
We hebben weer enkele nieuwe gastouders 
kunnen verwelkomen. Daar zijn we heel 
blij mee. 
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Evaluatiegesprekken 
 
We zijn bezig met de jaarlijkse 
evaluatiegesprekken met alle 
vraagouders. Dit doen we vanaf nu met 
een digitaal formulier die de ouders 
kunnen invullen en die we altijd 
telefonisch doorspreken. We sturen de 
formulieren nu niet meer op naar de 
gastouders. Dat scheelt veel papier en inkt 
en is dus beter voor het milieu. Op 
verzoek houden we een gesprek met de 
vraagouders bij de gastouders. Bij vragen 
kan iedereen ons bellen. 
 
Tarieven kinderopvangtoeslag 2022 
 
De kinderopvangtoeslag voor 2022 is 
definitief vastgesteld. Wij geven deze 
tarieven op onze website aan. 

 

 

1e uitbetaling toeslagen 2022 

Op maandag 20 december krijgen 
vraagouders hun toeslagen voor januari 
2022 uitbetaald. Krijgt u meer dan 1 
toeslag? Dan kan het zijn dat niet alle 
toeslagen op hetzelfde moment op de 
rekening staan. Maar altijd uiterlijk om 
24.00 uur. 
U kunt op de website van de 
belastingdienst altijd een proefberekening 
maken voor de hoogte van de toeslag 2022. 
Ook kunt u onze rekentool voor de toeslag 
2022 binnenkort downloaden van onze 
website. 
 
Urenregistraties en facturen 
 
We willen iedereen vragen om de 
urenregistraties vóór 25 december in te 
vullen en te controleren, zodat de 
facturen nog dit jaar verstuurd kunnen 
worden. Eind januari moeten wij de 
jaaropgaven weer naar de belasting 
sturen. Facturen die niet zijn betaald 
worden niet meegenomen in de 
jaaropgaven, waardoor u het risico loopt 
om de maand december terug te moeten 
betalen. 
 

 
 
 
 



                               
 

KVK Rotterdam: 61550167       Bankrekening: NL82 INGB 0006 6441 11       LRKP nr: 115134372     Pagina 3 van 3 

Gastouderbureau Bibaloe 
Bemiddeling in kinderopvang 
 
Lingsesdijk 68 
4207 AG  Gorinchem 
0183-636335 
info@gastouderbureaubibaloe.nl 

 

Offertes 2022 
 
We hebben alle nieuwe tarieven van de 
gastouders voor 2022 verwerkt in nieuwe 
offertes. De bureaukosten blijven 
ongewijzigd. We hebben alleen de offertes  
digitaal verstuurd als de tarieven zijn 
veranderd. Er zijn géén offertes gestuurd 
als de tarieven gelijk blijven.  
Die contracten lopen dus ongewijzigd door 
in 2022. De ouders kunnen die nu digitaal 
ondertekenen. Ook dit scheelt veel papier 
en inkt en is dus beter voor het milieu. 
Graag ontvangen wij de offertes vóór 31 
december getekend terug zodat we de 
nieuwe tarieven kunnen toepassen. Zolang 
wij die getekende offertes niet terug 
hebben passen we de tarieven niet aan. 
 
Oudercommissie 
 
Door de coronacrisis hebben we de 
vergaderingen met de oudercommissie 
lang uitgesteld. In september hebben we 
weer kunnen vergaderen. We hebben nog 
geen vervanger kunnen kiezen voor de 
voorzitter. Wel is er een nieuw lid bij 
gekomen die we de volgende vergadering 
verwelkomen. 
 

 
 
 
 
 
 

Kerstvakantie 
 
De kerstvakantie is in aantocht. We hopen dat 
iedereen gezond blijft en kan genieten van 
familie en vrienden. 
 
Wij wensen iedereen een hele fijne 
kerstvakantie en een goed 2022  toe. 
 
 
Jolien, Stratoela  en Ab. 


