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Thema’s voor maart en april
Het volgende thema waar we nu ook al aan begonnen zijn, is het thema Circus. Helaas
hebben we alleen vakantieopvang voor de noodopvang. Na het thema Circus komt het
thema Tijdreizen aanbod! Dit worden weer interessante thema’s met leuke activiteiten
en knutselwerkjes. We hopen dat tegen die tijd de BSO weer volledig open kan, zodat
we alle kinderen weer kunnen zien!

Thema je lijf van top tot teen
Het thema is alweer afgelopen! De kinderen hebben bij dit
thema weer verschillende dingen geknutseld. Zo hebben we ons
eigen skelet geknutseld met macaroni, spaghetti etc. We hebben het ook over de röntgenfoto’s gehad. N.a.v. deze gesprekken hebben de kinderen hun eigen hand gemaakt als röntgenfoto. De kinderen mochten ook op de foto! Hiervan is ook een
mooie tekening gemaakt, waarbij zijzelf de helft van hun gezicht
moesten tekenen. Dit was nog best lastig! Daarnaast kwamen er
ook verschillende spelletjes aan bod zoals kwartet, memory, en
commando pinkelen. Dit was de laatste tijd een favoriet spelletje van de kinderen als ze even moesten wachten op de volgende activiteit. Daarnaast hebben de kinderen ook zichzelf getekend en overgetrokken op een groot stuk behang. Dit was ook
erg leuk om in de groep op te hangen. Zo kon je precies zien,
hoelang iedereen was en hoe ze er graag uit zouden zien met
hun kleding. Al met al was het een leuk en interessant thema.
Vooral de leuke en grappige gesprekken die hieruit voortkomen!

Corona maatregelen
Misschien heeft u het al gezien in de hal dat er nieuwe corona maatregelen zijn. Heeft u
ze nog niet gezien dan zijn dit de nieuwe corona maatregelen voor de BSO.
1,5 meter afstand;
Graag een mondkapje op als u uw
kinderen) komt halen;
Ophalen en brengen zo kort mogelijk;
Dringende vragen kunt u stellen
via e-mail of whatsapp 06-220864

Verjaardagen
Schatkamer:
Ralph 03-03-2011 (10)
Robbin 07-03-2011 (10)
Caro
19-03-2011 (10)
Fenna 19-03-2013 (8)
Liz
01-04-2013 (8)
Gwen 01-04-2013 (8)
Jasmijn 04-04-2012 (9)
Joep J. 16-04-2013 (8)
Jules
21-04-2011 (10)
Jort
22-04-2010 (11)
Elise
23-04-2013 (8)
Vinz
29-04-2014 (7)

Diamantjes:
Nahla 05-03-2015 (6)
Nikki
08-03-2015 (6)
Jitske 12-03-2016 (5)
Amélie 07-04-2014 (7)
Demian 09-04-2015 (6)

Boekentip
Schatkamer:
De kinderen van de
Schatkamer zijn dol op
de Donald Duck. Deze
lezen ze dan ook erg
vaak, zo vaak dat de
boeken inmiddels bijna
uit elkaar vallen!

Diamantjes:
Bij de Diamantjes, zijn de kinderen ook
dol op de magneetboeken. Daar kunnen
ze alle goede voertuigen
of verkeersattributen bij
de goede bladzijden plakken. De kinderen kunnen
dan zelf checken of het
goed is. Dit is ook een van
de favoriete boeken van
de Diamantjes!

Nieuws!
Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag
krijgen
Vanwege het coronavirus is Het Kinderpaleis in de
periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021
gesloten geweest.
Voor de BSO wordt de sluiting na 7 februari ook vergoed.
Er is u gevraagd in deze periode de rekening van de
kinderopvang toch te betalen. Ook als er geen gebruik
van de noodopvang gemaakt is
Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u uw eigen
bijdrage terug op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO)
Hoe hoog is de vergoeding
De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal
kinderen, het aantal opvanguren en
uw verzamelinkomen.
U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen
U ontvangt vanzelf een brief van de SVB waarin staat
hoeveel u krijgt.
Wanneer u deze brief krijgt en het bedrag ontvangt,
kunt u binnenkort lezen op de https://www.svb.nl/nl/
kinderopvang/met-toeslag
Uitgebreide informatie over de regeling en hoe het
bedrag wordt berekend leest u ook binnenkort op deze
website.
Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen kloppen
Voor de berekening van de vergoeding krijgt de SVB uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/
Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belasting-

dienst/Toeslagen juist zijn.

