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Nog maar een paar dagen te gaan en de officiële zomervakantie van de basisschool kinderen
staat alweer voor de deur.
Een echt zomergevoel hebben we nog niet gehad, het weer liet het allemaal niet toe.
Maar vanaf deze week lijkt de zomer volop in het land te zijn, de korte broeken en jurkjes
kunnen uit de kast en we kunnen genieten van heerlijke temperaturen (al kan het hier in
Nederland nooit eens normaal met de temperaturen).
Laat dit een voorbode zijn van een hele mooie warme zomervakantie en daarop volgend een
prachtige nazomer. Maar we wachten af en zullen het zien.
Bereikbaarheid gastouderbureau:
In de periode van 18 juli tot 9 augustus (bouwvak) zal het gastouderbureau ivm vakantie
alleen via de mail bereikbaar zijn.
Mochten er vragen zijn of iets dergelijks zijn, stel ze dan gerust per mail. Deze wordt
regelmatig bekeken en er zal dan gereageerd worden op de mail.

Oudercommissie:
Vorig jaar heeft oudercommissie lid Renie Koopmans, wegens verhuizingen en het geen
gebruik meer maken van een gastouder, onze oudercommissie verlaten.
Gelukkig mogen we sinds kort hebben een nieuw lid verwelkomen in de oudercommissie,
Jollie Velders.
Jollie bedankt dat jij onze oudercommissieteam komt versterken!

Kinder-EHBO:
Ook dit jaar staan de jaarlijkse herhaling kinder-EHBO weer gepland.
Dit zal 21 september plaats vinden. De gastouders die de herhalingscursus moeten volgen
omdat het certificaat anders vervalt hebben hier bericht van gehad en zijn ingedeeld op deze
avond.
Mochten er nog meer gastouders belang bij hebben die geen bericht hebben gehad, laat het
dan weten dan plannen we je nog in voor deze avond.
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Kinderopvangtoeslag na ontslag is verlengd van drie naar zes maanden:
Wanneer ouders in 2015 of 2016 werkloos raken of stoppen met werken, mogen zij nog 6
maanden nadien gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. Ouders krijgen langer de
gelegenheid om werk te zoeken, waardoor de opvangsituatie voorlopig niet hoeft te worden
gewijzigd.

Kinderopvangtoeslag mogelijk verhoogd:
Uit uitgelekte belastingplannen van het kabinet blijkt dat de kinderopvangtoeslag wordt
verhoogd. Ouders zouden daardoor 25 tot 50 euro per maand erop vooruit gaan.
Dat melden diverse media, onder andere de NOS. Daarnaast zouden alle werkende een
belastingvoordeel krijgen via een hogere arbeidskorting met enkele honderden euro's per
jaar.
Soort kinderopvang

Leeftijd

Tarieven per uur in 2015

Tarieven per uur in 2016

Dagopvang

0-4 jaar

€ 6,84

€ 6,89

Buitenschoolse kinderopvang

4-12 jaar

€ 6,38

€ 6,42

Gastouderopvang

0 - 12 jaar

€ 5,48

€ 5,52

Meerdere informatie volgt zodra er meer bekend is.

Social media:
Voor wie ons wil volgen via Social Media: dit kan via
https://www.facebook.com/GOBSpring

Rest mij nu nog jullie allemaal een
hele fijne en zonnige vakantie toe te wensen!

Groet Esther
GOB Spring
Gastouderbureau Spring

www.gobspring.nl

info@gobspring.nl
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