Puttershoek, 20 september 2016
Betreft: Vooraankondiging financiële harmonisatie
Geachte ouders,
Graag breng ik u op de hoogte van de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen
binnen het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang.
Eén van die ontwikkelingen is dat de verschillen tussen peuterspeelzaal en kinderopvang worden
weggenomen én dat er een betere afstemming komt tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en
onderwijs.
Alle peuterspeelzalen van Spelenderwijs voldoen al geruime tijd aan de nieuwe kwaliteitseisen- en
toetsing van de Wet kinderopvang.
We zijn nu op het punt beland dat we de zogenaamde “Financiële Harmonisatie” door moeten gaan
voeren.
Wat betekent dit voor u?
Voor uw kind verandert er in ieder geval niets: de tijden, de locatie, de leidsters en het programma
blijven zoals het nu is.
Voor u, als ouder, verandert er mogelijk wel iets.
Het kan zijn dat de financiering voor u via de kinderopvangtoeslag gaat lopen.
Eén en ander is afhankelijk van uw gezins-/inkomenssituatie.
In een overzicht hebben we de verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet.
Uitgebreide informatie hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk en zal ook op de website worden
geplaatst.
Dan kunt u zien wat op uw gezinssituatie van toepassing is en wat het voor u betekent.
Spelenderwijs is zich bewust van de vragen die alle informatie bij u op kan roepen en zal er alles
aan doen om u op de hoogte te houden en tijdig van relevante informatie te voorzien.
Daar waar nodig zullen wij u helpen bij het aanvragen/invullen van de kinderopvangtoeslag.
Enquête
Om een goed beeld te krijgen van de gezinssituaties vragen wij u om mee te werken aan een
enquête. Op de locaties wordt er een korte vragenlijst aan u gegeven met de vraag om deze zo
spoedig mogelijk ingevuld (anoniem) in een daarvoor betreffende doos te doen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groeten
Irma Borsje
(directeur)
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