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Hoera de BSO mag weer volledig 
open! 
We zijn blij dat we vanaf 19 april alle 
kinderen weer mogen ontvangen bij 
Dotjes! Wat hebben we jullie gemist! 
We hadden weliswaar vrijwel iedere dag 
één volle BSO-groep, toch is het niet 
hetzelfde als niet alle kinderen er 
(mogen) zijn. We gaan er weer gezellige 
middagen van maken!  
 
Verjaardagen 
In april hebben we de volgende jarigen: 
3 april: Tygo Reyven 5 jaar 
8 april: Suzanne Kozak 4 jaar 
9 april: Sarah Okpara 9 jaar 
11 april: Lieke Broumels 8 jaar 
15 april: Floor Stoop 10 jaar 
19 april: Kyano van den Berg 8 jaar 
23 april: Joyce Luitwieler 9 jaar 
25 april: Liv van der Kemp 7 jaar 
30 april: Kinga Kalo 4 jaar 
30 april: Yven van As 7 jaar 
 
Iedereen van harte gefeliciteerd!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op! De volgende dagen is Dotjes 
gesloten: 
 
Dinsdag 27 april: Koningsdag 
 
Donderdag en vrijdag 13 en 14 mei: 
Hemelvaartsdag met overbruggingsdag 
 
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag 
 
 
Als uw kind normaal gesproken komt, 
op de feest- of overbruggingsdag dat 
we gesloten zijn, dan zullen deze uren 
na deze dag automatisch in het 
ruilbudget geplaatst worden. 
 
 
 
 

Quarantaine na vakantie 
Tot nu toe geldt nog steeds het advies 
vanuit de overheid: ga niet op reis. Wij 
willen u er dan ook op wijzen (met het 
oog op de komende meivakantie) dat, 
als u op reis naar het buitenland gaat, u 
na thuiskomst in quarantaine moet.   
Meer hierover kunt u lezen op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe
n/coronavirus-covid-19/reizen-en-
vakantie/in-thuisquarantaine-bij-
aankomst-in-nederland . 
Wij vragen u echt aan dit advies te 
houden,  zodat wij bij Dotjes allemaal 
gezond blijven en voor uw kinderen 
kunnen blijven zorgen! 
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Gefeliciteerd 
We hadden bij Dotjes twee stagiaires 
rondlopen: juf Linsey (voornamelijk bij 
de Langdonk en BSO en op dit moment 
veel bij de Nispensestraat) en juf 
Michelle (voornamelijk bij de 
Nispensestraat en nu steeds meer op de 
Langdonk en BSO).  
Zij zijn nu geen stagiaire bij Dotjes meer, 
maar officieel een echte juf. Ze hebben 
namelijk in februari (Linsey) en april 
(Michelle) hun diploma gehaald. Van 
harte gefeliciteerd hiermee! Super knap 
dat ze in deze bijzondere tijd, ruim 
binnen de tijd die er voor staat, hun 
diploma hebben gehaald. 
Nu ze hun diploma hebben gehaald, 
komen ze ons team versterken. 
 
Tegemoetkoming eigen bijdrage 
Om te zorgen dat ouders hun plek 
behouden op de kinderopvang voor 
wanneer de kinderopvang weer regulier 
opengaat, heeft het kabinet hen 
opgeroepen om tijdens de periodes van 
gedwongen sluiting hun reguliere 
facturen door te blijven betalen. De 
kinderopvangtoeslag kon op deze 
manier gewoon doorlopen. Ook bleef de 
kinderopvangsector op deze manier 
regulier gefinancierd en de sector werd 
hiermee in staat gesteld noodopvang te 
verzorgen. We zijn blij om te zien dat 
bijna alle ouders hieraan gehoor hebben 
gegeven en willen ze hier dan ook voor 
bedanken. 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.  
Nu de heropeningsdatum van de BSO 
bekend is, zullen Toeslagen en de SVB 
alles in het werk zetten 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. 
Voor personen zonder 
kinderopvangtoeslag zal dit gaan 
verlopen middels een 
aanvraagprocedure bij de SVB. De 
aanvraagprocedure wordt naar 
verwachting medio mei opengesteld via 
de website van de SVB.  
Gemeenten verzorgen de 
tegemoetkoming voor ouders die met 
een gemeentelijke bijdrage gebruik 
maken van kinderopvang. Meer 
informatie over de data waarop de 
tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de 
aanvraagprocedure voor de ouders 
zonder kinderopvangtoeslag, volgt via 
de reguliere kanalen, waaronder 
www.rijksoverheid.nl en de website van 
de SVB. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/

