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Compensatieregeling ouders
Met de openstelling van de BSO per 19 april 2021 zijn
alle kinderopvangsoorten weer geopend. De periodes
waarover ouders recht hebben op een compensatie
tot het maximale uurtarief zijn hierdoor ook bekend.
Ouders moeten wel over die periodes hun facturen
normaal hebben doorbetaald. De Rijksoverheid
onderscheid drie verschillende groepen:
Ouders met recht op kinderopvangtoeslag:
Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen
ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020
van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor
de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de
kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze
tegemoetkoming tot 8 februari, voor de
buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door
tot 19 april.
De Belastingdienst en de SVB zetten alles in het werk
de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te
berekenen en uit te keren aan de ouders die met
kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang.
De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan
deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag
te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve
betaald op basis van gegevens van de
Belastingdienst/Toeslagen.

Welkom op Juffrouw Bellefleur

James!
Joep!
Morris!
Veel speel plezier!

Wij feliciteren
Chantal, Ramon en Jim met de geboorte van
Milan!
Amber en Luc met de geboorte van Mick!
Veel geluk, liefde en gezondheid
toegewenst!

Hieperdepiep, hoera! Feest op Juffrouw
Bellefleur
3 mei: Jim wordt 1 jaar!
31 mei: Lieve wordt 2 jaar!

Fijne verjaardag!
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Nieuw speeltoestel
De buitenruimte van Juffrouw Bellefleur is een
speeltoestel rijker. Een mooie evenwichtsbalk om
overheen te lopen. Extra moeilijk omdat de balk niet
vast staat, maar opgehangen is aan kettingen.
Behalve veel spelplezier voor de wat oudere kinderen
ook een goede mogelijkheid om de motoriek te
verbeteren.
De buitenruimte krijgt steeds meer karakter en met de
lente en daarna zomer in aantocht een verrijking van
de speel- en leeromgeving.

Verplichte vaccinatie schendt rechten van kind niet
Het verplicht vaccineren van kinderen is legaal en kan noodzakelijk zijn in een democratische maatschappij om de
gezondheid te beschermen. Dat is de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in een zaak die
was aangespannen door Tsjechische ouders om de vaccinatie van hun kinderen tegen te houden.

Ouderschapsverlof deels
betaald!
Het kabinet wil dat mensen meer
de ruimte krijgen om te kiezen
hoe ze zorg en werk kunnen
combineren. Daarom krijgen
ouders per 2 augustus 2022
negen weken van het
ouderschapsverlof doorbetaald.
Het kabinet stimuleert ouders
daarmee om het
ouderschapsverlof daadwerkelijk
op te nemen. De Tweede Kamer
heeft met het wetsvoorstel
ingestemd.
Eerste levensjaar
Een belangrijk element is dat de
eerste negen weken alleen
worden betaald als deze in het
eerste levensjaar van het kind
worden opgenomen.
Daarmee krijgen gezinnen meer
tijd om te wennen aan de
nieuwe situatie en om samen
bewust keuzes te maken over de
verdeling van werken en zorgen.

Agenda
Woensdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Zondag 9 mei
Moederdag

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag (Juffrouw Bellefleur gesloten)

Maandag 24 mei
e

2 Pinksterdag (Juffrouw Bellefleur gesloten)

De in deze nieuwsbrief genoemde informatie is onder voorbehoud en ondergeschikt aan toekomstige (wets-)wijzigingen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

