Uitnodiging voor de ouders van de Voorschool ‘Drie turfjes hoog’
Gameren, 9 oktober 2017
Aan: huidige en toekomstige ouders/verzorgers van de Voorschool
Betreft: wijziging in betalingssystematiek door veranderende wetgeving

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals we in de laatste nieuwsbrief hebben aangekondigd, informeren wij u hierbij
over de harmonisatie Kinderopvang. Dit betreft een wetswijziging die per 1
januari van kracht is. De inhoud van deze wijziging is dat alle wet- en
regelgeving voor peuterspeelzalen (Voorscholen) en kinderopvang gelijk
getrokken wordt. Van een heel aantal van de wijzigingen die hiermee gepaard
gaan, zult u weinig tot niets merken. Dat zijn wijzigingen in de inhoud van
beleidsdocumenten, opleidingsplan van de leidsters etc. Maar dat geldt niet voor
de wijziging in betalingssystematiek.
Op dit moment bestaan de inkomsten van de Voorschool uit ouderbijdragen en
een gemeentelijke subsidie. Het is nu niet mogelijk om gebruik te maken van de
kinderopvangtoeslag. Door deze harmonisatie gaat dat veranderen. Dan kunt u
ook, als u daarvoor in aanmerking komt, gebruik maken van deze toeslag. Voor
de ouder(s)/verzorger(s) die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag heeft de gemeente een peutersubsidie beschikbaar. Zowel de hoogte van
de kinderopvangtoeslag alsook de peutersubsidie is afhankelijk van de hoogte
van uw inkomen.
We willen u hierover graag uitgebreid informeren op D.V. woensdagavond 25
oktober om 19.30 uur bij ons op school. Tijdens deze bijeenkomst
informeren wij u eerst in het algemeen over harmonisatie Kinderopvang en
vervolgens zullen wij u aan de hand van meerdere voorbeelden en scenario’s
laten zien wat dit voor u in uw situatie betekent. U krijgt deze informatie inclusief
een handleiding waarin u kunt lezen hoe u de voor u van toepassing zijnde
subsidie aanvraagt, tijdens de bijeenkomst uitgereikt.
U moet straks wellicht een veel hoger maandbedrag gaan betalen die u via
kinderopvangtoeslag maandelijks terug krijgt. U moet dat wel zelf aanvragen.
Wij leggen het u uit. Vriendelijk verzoek dus deze avond aanwezig te zijn, omdat
het anders wel erg lastig wordt voor u om dit te begrijpen.

Met vriendelijke groet,

M.Th.J. Roest

