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Nieuwsbrief oktober 2020 
 

De herfst is weer begonnen. Een heerlijke 

tijd om de tuin een feestelijk en kleurrijke 

tint te geven. Met de kinderen een lekkere 

frisse neus halen en lekker door de 

herfstbladeren banjeren. 

 

 
 

Helaas is de hele wereld getroffen door de 

Corona crisis. Het virus COVID-19 waart 

nog steeds rond. Door het kabinet zijn de 

regels inmiddels weer aangescherpt.  

De kinderopvang is geopend onder 

bepaalde voorwaarden. 

 

 

 

De regels wijzigen regelmatig. Hou de 

website van de overheid en het RIVM in 

de gaten. Als er belangrijke wijzigingen zijn 

dan houden wij de gastouders op de 

hoogte. 

 

Algemeen 
 

Door de crisis zijn we flink wat klanten 

kwijt geraakt omdat die zonder werk 

kwamen te zitten. Gelukkig trekt dat nu 

weer een beetje aan omdat de regels flink 

zijn versoepeld. 

 

 

Bibaloe en de overheid 
 

De belastingdienst heeft een app 

Kinderopvangtoeslag ontwikkeld waarmee 

ouders eenvoudig hun toeslagen kunnen 

aanpassen als dat nodig is. Deze app is te 

downloaden in de app-stores onder de 

naam ‘Kinderopvangtoeslag’. 

 

De GGD heeft ons gecontroleerd en we 

zijn weer volledig goedgekeurd. 

 

 



                               

 

KVK Rotterdam: 61550167       Bankrekening: NL82 INGB 0006 6441 11       LRKP nr: 115134372     Pagina 2 van 2 

Gastouderbureau Bibaloe 
Bemiddeling in kinderopvang 
 

Lingsesdijk 68 

4207 AG  Gorinchem 

0183-636335 

info@gastouderbureaubibaloe.nl 

 

We gaan de aankomende tijd weer de 

jaarlijkse voortgangsgesprekken houden 

met onze gastouders. In verband met de 

Corona gaan we dit doen met video 

bellen. Op deze manier proberen we 

eventuele besmettingen zo veel mogelijk 

te voorkomen. 

 

Voorbereiding 2021 
 

Aan alle gastouders hebben we gevraagd 

wat hun tarief gaat worden in 2021. We 

nemen die tarieven mee in onze offertes 

voor 2021. Ook wij gaan onze tarieven 

aanpassen. Wij volgen de trend van de 

kinderopvangtoeslag en verhogen onze 

tarieven met ongeveer 3,5%. 

 

 
 
De nieuwe offertes stellen wij de komende 

maand op en die sturen we begin november 

naar iedereen op met het verzoek die voor 

akkoord weer naar ons terug te sturen. 

 

Oudercommissie 

 
We hebben op 24 september weer een 

vergadering gehad met de 

oudercommissie. 

De notulen van die vergadering zijn te 

downloaden op onze website. 

 

 
 

Einde jaar 

 
De koude maanden zijn aangebroken waarin 

we te maken krijgen met Halloween, 

Sinterklaas en de kerst periode. 

Jolien en Ab gaan er deze maand een weekje 

tussenuit om een beetje bij te tanken. Dat 

doen we in eigen land dit keer. Stratoela zal in 

die week zoveel mogelijk alles waarnemen en 

zij zal ons benaderen als dat nodig is. 

 

Wij wensen iedereen alvast fijne dagen en een 

goede jaarwisseling toe. 

 

 

Jolien, Stratoela  en Ab. 


