Beste ouder(s)/verzorger(s),
Eindelijk mochten wij afgelopen maandag weer open.
Van de medewerkers heb ik gehoord dat alles goed is gegaan, wel even wennen met brengen en halen en de
vernieuwde manier van overdrachten.
Sommige kinderen hadden een beetje moeite maar bij het zien van de andere kinderen was het weer dolle
pret.
Opmerking, volgens de nieuwe regels verzoeken wij jullie om een kwartier voordat jullie het kind(eren)
komen ophalen even te bellen naar de groep 0499-324794. (en niet naar de administratie
)
Graag uw aandacht voor het volgende: Belastingdienst
De Belastingdienst wil de Kinderopvangtoeslag meer onder controle gaan houden.
Ze vinden het niet “normaal” dat bij de jaarlijkse aangifte IB ouder(s)/verzorger(s) nog veel toeslag terug
krijgen of moeten terug betalen.
Daarom moeten wij voortaan per maand de afgenomen uren gaan door geven aan de Belastingdienst.
Om problemen te voorkomen is het van belang dat alle gegevens kloppen in ons systeem.
Vooral de geboorte datum en de BSN nummers van zowel de ouders als de kinderen zijn heel belangrijk.
Vraag aan jullie is dan ook, controleer via de app alle gegevens nog eens goed en pas deze aan mochten deze
niet juist zijn.
Let op, elke ouder/verzorger heeft zijn/haar eigen inlog gegevens om zijn/haar gegevens te kunnen wijzigen,
de partner kan dit niet doen!
Graag wil ik van jullie weten wie van ouder/verzorger de Kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd bij de
Belastingdienst, dit moet ik ook aangeven in het systeem.
Op de site kunnen jullie het nieuwe beleidsplan lezen, deze is door Ymke geheel in onze stijl herschreven.
De OC (ouder commissie) heeft deze goedgekeurd.
Ook het protocol halen en brengen richtlijnen RIVM Corona virus kunnen jullie op de site nog eens
doornemen.
Verder wens ik jullie alle een prettig weekend toe, blijf gezond en virus vrij.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik deze graag, u kunt mij altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groet
C.M.Meijer
Directie/administratie

