Nieuwsbrief 2e kwartaal 2016

Beste Ouders/Verzorgers,
Activiteiten / uitstapjes
Terugblik
 Camping de Muzikant
Wat is er leuker dan kamperen op het schoolplein? De meiden
maken het al snel gezellig in de tent.
 Bakken
Jamkoekjes, worstenbroodjes, croissantjes en allerlei andere lekkernijen zijn er weer
gebakken de afgelopen periode.
 Filmdag
Op een regenachtige dag gezellig en knus met zijn allen naar een film (Horton)
kijken. Horton is een olifant in de jungle en overtuigd dat er in een pluisje een heel
ander dorp woont. Niemand gelooft hem, dus doet hij er alles aan om het te bewijzen.
Zou jij hem geloven?
 Speeltuin “Speelvlucht”
Er was een poppenkast, springkussen en allemaal knutselactiviteiten. Genoeg te
doen dus!

Mededelingen:
Zomervakantie
Wij bieden vakantieopvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar Omdat de meeste
ouders van schoolgaande kinderen in de zomer op vakantie gaan, is de buitenschoolse
opvang in overleg met de oudercommissie in de zomer 3 weken gesloten. De zomersluiting
is van maandag 11 juli t/m 29 juli 2016.
De vakantieopvang is vanaf 2 augustus op dinsdag/woensdag/donderdag en vrijdag, van
08.30 uur tot 18.00 uur. U kunt kiezen voor 1 of meerdere hele dagen. Het tarief voor een
hele dag (9 uur) bedraagt € € 62,10. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 7 juli 2016.

Voor meer informatie kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen met 06-12461815 of per
email: bsodemuzikant@hotmail.com.
De eerste BSO dag na de zomervakantie is op maandag 22 augustus 2016. De kleuters zijn
deze dag nog vrij en de andere klassen zijn om 11.00 uur uit. Inschrijven voor deze dag kan
uiterlijk tot 7 juli 2016.
Stagiaires
Na deze zomervakantie verwelkomen wij Vincenta Kasanradji. Ze volgt de opleiding
Helpende Zorg en Welzijn aan het Albeda College in Middelharnis. Vincenta komt bij ons
stagelopen op de maandag en dinsdag in de periode van augustus 2016 t/m februari 2017.
Ze heeft erg veel zin om bij ons te starten maar eerst gaat ze nog lekker op vakantie naar
Suriname.
Laatste schooljaar en BSO
Bowlen
Leen, Pascal en Beau beginnen na de zomervakantie aan hun nieuwe avontuur “de
middelbare school”. Omdat wij hun natuurlijk ontzettend gaan missen heeft Emma de
jongens, als afscheid, meegenomen om te gaan bowlen. Het was een feest, bowlen, patat en
nog meer lekkers. Leen heeft zelfs een gratis portie bitterballen gewonnen met zijn strike.
Bioscoop
Ook de meiden, Liora, Bibian en Anne gingen met Emma op stap, namelijk naar de bioscoop
“Alice trough the looking glass”. Het was een fantastische film vol avontuur en fantasie! De
meiden waren lekker aan het smikkelen onder de film.
Wij wensen alle 6e klassers heel veel plezier op hun nieuwe school/avontuur. En ze zijn altijd
welkom om nog eens op visite te komen.

Oudercommissie
Oudercommissie: De oudercommissie leden zijn o.a. betrokken bij het adviseren van
besluiten en spreken uit naam van de ouders. Wobbe (vader van Julia,Jur en Silke) is
samen met Kim (moeder van Puck) lid van de oudercommissie.
Voor meer info: neem dan contact op met bsodemuzikant@hotmail.com of met Wobbe en of
Kim.
kimwittebol@gmail.com
wobbekramer@gmail.com

Kinderen ophalen uit de klas.
Vanaf klas 1 komen de kinderen zelfstandig naar de bso. De kleuters worden opgehaald bij
hun klas.
Oudergesprekken
Oudergesprekken kunnen altijd gehouden worden. U kunt dan het beste even vooraf een
afspraak maken met Emma of Ellen.
Heeft u een oudergesprek op school? U kunt dan indien mogelijk uw kind zonder kosten naar
de BSO brengen. (Max. 1 uur voor ouders met een contract). Dit geld niet voor klassenouder
overleg.
Openingstijden
Wij zijn maandag t/m vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur.
In de vakanties: van 08.30 uur tot 18.00 uur. Vakantie opvang is op basis van een hele dag
van 9 uur. Langer is mogelijk in overleg.
Ruilen: binnen een maand. Niet met vakantie dagen.
ZCKK-klachtencommissie
Wij zijn aangesloten bij de centrale klachtencommissie. Wij hebben een jaarbrief ontvangen
met een positief resultaat. In 2015 zijn er geen klachten ingediend. Vanaf nu is het Zckk de
Geschillencommissie geworden.
Facturering
Een vriendelijk doch dringend verzoek om de maandelijkse factuur binnen de geldende
termijn te voldoen. Een te late betaling veroorzaakt onnodige problemen bij de
betalingsverplichtingen van de BSO. Hopende op uw begrip.
Rekening/IBAN-nummer: NL78 TRIO 0198 3952 56
Administratiekosten
Bij een wijziging in een lopend nieuw contract, rekenen wij € 7,50 administratiekosten.

Nieuws: Kinderopvangtoeslag 2016/2017
Verenigingsnieuws • 31 mei 2016
De maximum uur prijzen gaan in 2017 met 4 procent omhoog. Ook gaat de toeslag
voor verschillende groepen ouders omhoog. Dit staat in het ontwerpbesluit
kinderopvangtoeslag 2017.
Het ministerie van SZW heeft het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, met daarin de
plannen voor de kinderopvangtoeslag in 2017 gepubliceerd. Een definitief besluit wordt naar
verwachting medio september/oktober gepubliceerd.
Maximum uurtarieven: reguliere indexatie 2017 + inhaal bezuiniging 2012
Het kabinet wil de maximum uurtarieven in 2017 met in totaal ruim 4 procent verhogen tot de
volgende bedragen:
Dagopvang: € 7,18
Buitenschoolse opvang: € 6,69
Gastouderopvang: € 5,75
De indexatie van de maximum uurtarieven is gebaseerd op de reguliere indexatie voor 2017
en een inhaal van de indexatie van 2012 die nooit is doorgevoerd als onderdeel van de
bezuinigingen. De indexatie over 2012 wordt in 2017 alsnog doorgevoerd. Hierbij gaat het
om 2,5% stijging van het maximum uurtarief. Hiermee is 45 miljoen euro gemoeid.
Ook wordt een reguliere indexatie voor 2017 van 1,7% doorgevoerd.
De voorgestelde maximum uurtarieven zijn zo in totaal 4,2% hoger dan in 2016.
Brancheorganisatie Kinderopvang heeft eerder al bij verschillende gelegenheden naar de
politiek gepleit voor meer reële uur prijzen. Door de bezuinigingen lopen die achter bij de
kostenontwikkelingen in de sector en dat is slecht voor de financiële toegankelijkheid voor
alle ouders en speciaal lagere inkomens. Ook de Sociaal-Economische Raad heeft het
kabinet van januari dit jaar in het advies over kind voorzieningen hierop gewezen.
Brancheorganisatie Kinderopvang is verheugd dat dit pleidooi nu vertaald wordt in
kabinetsbeleid.
Toeslagpercentages verhoogd, vaste voet hersteld
Naast de verhoging van de maximum uurtarieven is het ministerie ook van plan om in 2017
de percentages in de eerste kind tabel en de maximale percentages in de tweede kind tabel
te verhogen. Hiervan profiteren met name lagere inkomens.
Daarnaast wordt de vaste voet verhoogd van 23,8 procent naar 33,3 procent. Met name de
hogere inkomens profiteren van deze laatste maatregel. Hiermee wordt het schrappen van
de vaste voet in 2013 weer geheel teruggedraaid. Alle inkomens krijgen straks weer
tenminste een derde van de kosten vergoed, als parallel van de bijdrage die werkgevers in
de financiering van de opvang leveren.
Met de verschillende maatregelen voor de toeslag is 136 miljoen euro gemoeid.
Verlenging langer kinderopvangtoeslag bij werkloosheid
In 2015 en 2016 hebben ouders nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag als één van
hen (of beiden) werkloos wordt. Dit is een tijdelijke maatregel. In het ontwerpbesluit is het
voornemen opgenomen om deze maatregel ook in 2017 te handhaven. Hiermee is 20
miljoen euro gemoeid.
De maatregelen maken onderdeel uit van het pakket van het kabinet om vanaf 2017 200
miljoen euro extra budget voor kinderopvang vrij te maken. Dit komt bovenop de 100 miljoen
euro uit 2014 en de 290 miljoen euro van 2016.
Kinderopvangtoeslag berekenen
Wilt u ongeveer weten hoeveel kinderopvangtoeslag u per maand kunt krijgen? Maak dan
een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Tarieven BSO 2016
Uurtarief € 6,90
Stippenkaart (incidentele opvang) € 29,50
Nationale Feestdagen
Als service worden nationale feestdagen niet doorberekend in de contracten.

Website
De website wordt per maand bijgehouden, inclusief de laatste foto’s!
website: www.bsodemuzikant.nl
email : bsodemuzikant@hotmail.com
tel.: 06-12461815

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!
Vriendelijke groet, Emma en Ellen van Winden

