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Voor uw agenda

Jaaroverzicht

8 t/m 12 februari Carnavalsvakantie
28 maart
Tweede Paasdag

Op 8 februari heeft u per mail het jaaroverzicht van de
kinderopvang 2015 ontvangen. Dit overzicht heeft u nodig
voor de belastingdienst. Het jaaroverzicht vindt u ook in het
ouderportaal, bij de rubriek ‘facturen’.

Voor u gelezen:
Belastingdienst wacht met innen omstreden naheffing
kinderopvangtoeslag
De belastingdienst heeft bij een aantal ouders een verkeerde
naheffing 2014 berekend.
Mocht dit bij u het geval zijn dat kunt u via deze link lezen hoe
te handelen.
Kinderopvangtotaal - Tijdelijke oplossing voor gedupeerde
ouders

Babybedjes
De bedden en boxen die niet voldoen aan de eisen die gelden
met ingang van 1 januari 2016 zijn vervangen op de locaties
Laantje, Mgr. Borretweg en de Stationssingel. Op de overige
locaties stonden al bedden en boxen die voldoen aan de eisen.
De ‘oude’ bedjes zijn nog in prima staat en worden geschonken
aan de stichting W.H.O.E. uit Apeldoorn (Werkgroep
Hulptransporten Oost Europa). W.H.O.E. is een non-profit
organisatie met alleen vrijwilligers. Deze vrijwilligers zamelen
bruikbare goederen in en geven die aan instellingen, tehuizen
en particulieren in Oost-Europa.
Opening peutermaand in ’t Mozaïek, zaterdag 30 januari.

Thema carnavalsvakantie BSO
Alles op z’n kop!
Het is een gezellig boel tijdens de carnavalsvakantie bij de BSO.
Alles staat op z’n kop. Het thema sluit aan bij de slogan van de
Prins in Wijchen: Het foute jaar.
Uiteraard hebben we samen carnaval gevierd, we zijn naar de diverse
optochten geweest en hebben zelfs meelopen met een optocht.
Verder gaan de oudste kinderen aan de slag in het technieklokaal ‘technovium’
en worden per locatie allerlei activiteiten georganiseerd.
Een greep uit het aanbod:
Fotoshoot ‘Jezelf op de kop’
Schoenenrace
Masker en brillen maken
Gitaar maken
Koken: achterstevoren lunch
Bewegen op muziek ‘op de kop’
Carnavalsdisco ‘alles op zijn kop’
Schaduwgezicht maken

vrijdag 25 december
gesloten i.v.m. 1e Kerstdag

vrijdag 1 januari
gesloten i.v.m. Nieuwjaarsdag

Nationale voorleesdagen
De maanden januari/februari staan in het teken van de nationale
voorleesdagen. Een landelijk initiatief waar we ieder jaar weer
graag aan meedoen. Op de website van de voorleesdagen, vindt u
meer informatie. [Link website voorleesdagen]
Het thema dit jaar is het boek: We hebben er een geitje bij!
Hiernaast vindt u een impressie van de leesactiviteiten.

‘Boer Boris’ leest voor uit: ‘We hebben er een geitje bij’

Verschuilen achter een boek

Het vriendje van het nieuwe geitje

Beschuit met muisjes voor de baby geit

Facebook
Heeft u ons al gevonden op Facebook?
We zijn gestart met het posten van berichten op Facebook. Ook de
tweets van de eerste stap kunt u daar lezen.
Om ons te volgen zoekt u: kinderopvang de eerste stap of u klikt
op de afbeelding in dit kader en daarna op de knop Vind ik leuk.
Nu kunt u ons volgen.
Tot gauw!
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