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Sponsoring
OOS International is al 4 jaar sponsor van onze school. Wij hebben als school heel veel mooie
zaken kunnen ontwikkelen dankzij deze hulp. Gratis opvang, pannakooi, duikelrek, digibord,
aanschaf leermaterialen, gratis BBQ op de laatste schooldag, gratis zwemles, bijdrage op
schoolreizen, etc.
Daar hebben kinderen, ouders en leerkrachten veel plezier en voordeel van gehad!
In deze coronatijd verandert er een heleboel voor veel bedrijven. Er wordt opnieuw bekeken
wat kan en wat niet kan. Zo ook bij OOS International.
Hieronder een bericht van directeur Leon Overdulve.
Het sponsorprogramma van OOS is veelzijdig, maar ook wij moeten goed naar onze uitgaven
kijken. We hebben al onze projecten zorgvuldig bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat
we hoofdsponsor blijven van Hrieps, Jumping de Weel, Zeeland Regatta en Basisschool De
Wegwijzer.
De afgelopen vier jaar hebben we de naschoolse opvang 100% gesponsord. De overheid kan
dit onderdeel voor een groot deel overnemen. De Maneblussertjes en Jacco willen hier graag
meer uitleg over verstrekken. Er wordt dus maatwerk geleverd.
We blijven De Wegwijzer in zijn geheel sponseren dmv gratis zwemles, schoolreis, extra
gelden voor schoolmiddelen, etc”
Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar(24 aug. 2020) de sponsoring voor de BSO stopt.
De BSO verzorgt door De Maneblussertjes stopt natuurlijk niet. Wanneer u volgend
schooljaar gebruik wilt maken van de BSO kunt u dit gewoon regelen via De
Maneblussertjes. Voor een aanvraag voor kinderopvangtoeslag, staat de nodige informatie
hieronder vermeld in een bericht van de directeur Cathalijne Kaljouw van
De Maneblussertjes. Zij helpen u graag verder bij vragen of het invullen van de formulieren!
Alle ouders die beiden werkzaam zijn, een opleiding volgen of een traject volgen om weer
aan het werk te gaan hebben recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag omvat bij een
modaal inkomen 88% van het totale opvangbedrag wat u voorafgaande aan de
opvangmaand op uw rekening gestort krijgt van de Belastingdienst. Bij een hoger inkomen is
de toeslag wat minder hoog, bij een lager inkomen is de toeslag hoger, dit gaat dus naar rato
van inkomen.
Via de website: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ Kunt u een
proefberekening maken waardoor u kunt terugzien hoeveel uw eigen bijdrage is per maand.
Bij het invullen van de proefberekening vult u de opvanguren in per maand welke u kunt
terugvinden op uw contract in het ouderportaal.
Ook wordt gevraagd naar het tarief en het LRK nummer van BSO de Wegwijzer.
Het tarief voor de BSO opvang is:
Flexibele opvang: €8,79
Vaste opvang inclusief alle vakanties, 52 weken: €7,13
Vaste opvang tussen de 40 en 52 weken per jaar: €7,81
Het LRK nummer (registratienummer) van BSO de Wegwijzer: 912734619

Het aanvragen van de toeslag kunt u doen via www.mijntoeslagen.nl , hier kunt u inloggen
met uw Digi D en met de gegevens hierboven en de uren zoals deze in uw contract genoemd
staan. Om de toeslag voor september te ontvangen is het belangrijk om deze in juni al aan te
vragen.
Mochten er ouders zijn die geen opvang meer willen afnemen na de zomervakantie dan
moeten ze dit voor 15 juli bij ons aangeven en zich afmelden.
Wanneer u vragen heeft over het aanvragen van de toeslag of wanneer u dit samen met een
manager van de opvang wilt invullen kunt contact met ons opnemen via
info@maneblussertjes.nl of telefonisch via: 0118-436181. Wij helpen u hier graag bij.
We hopen dat iedereen die gebruik wil maken van de BSO vanaf 24 augustus alles goed
geregeld kan krijgen. Bij vragen kunt u terecht bij De Maneblussertjes en/of bij mij.
Hartelijke groet,
namens het team.
Jacco Onderdijk.

