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Hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsflits met de laatste informatie van de
peuterspeelzaal.

Vanuit het bestuur
Het is nog geen januari, maar we willen u toch alvast informeren over tariefswijzigingen
die vanaf 1 januari 2019 gaan gelden. Op deze manier bent u tijdig op de hoogte.
Onderaan deze nieuwsflits leest u de verdere informatie.

Opbrengst herfstmarkt
Mede door u is er een opbrengst behaald van € 122,00. Dit bedrag hebben wij gebruikt
om houten keukenartikelen aan te schaffen en een Little Tikes autotransporter.

Het Sinterklaasfeest
Op maandagochtend 3 en dinsdag 4 december vieren we op de peuterspeelzaal ons
sinterklaasfeest. Bijna iedere peuter komt gewoon op zijn eigen dagdeel. Alleen voor
enkele peuters is er een kleine wijziging. Zij krijgen hierover persoonlijk een berichtje.
De tijden veranderen niet. Maar het is een feestje, dus iedereen mag verkleed komen.
Misschien als Sinterklaas of zwarte piet, maar je kunt ook in je feestkleren komen. Er
hoeft deze dagen geen fruit te worden meegenomen, want bij dit feest krijgt uw kind
andere lekkernijen.
Maar raad eens . . . . . . . . . . . . zal Sinterklaas ook bij ons komen?
En zal Piet er dan ook bij zijn?
Tja . . . . . . . . . raad eens.
De peuters gaan het beleven en u mag ze weer komen ophalen bij het Speelkasteel (het
grote speellokaal).

Het Kerstfeest
Na het sinterklaasfeest beginnen we met zingen van de kerstliedjes uit ons liedjesboek.
We lezen voor uit Kerstmis van Dick Bruna en Dikkie Dik; Kerstverhalen van Jet Boeke.
Op woensdag 19 december, donderdagochtend 20 december en vrijdag 21 december

vieren wij ons kerstfeest op de peuterspeelzaal. Ook hier geldt dat bijna iedere peuter
gewoon op zijn eigen dagdeel komt. Alleen voor enkele peuters is er wederom een kleine
wijziging, zij krijgen hierover persoonlijk een berichtje. We beginnen met een
kerstontbijt, dus de peuters hoeven thuis niet te eten en ze hoeven geen fruit mee te
nemen. Samen met de peuters maken we er een gezellig, sfeervol kerstfeest van en
creëren wij samen een levende kerststal.

Aandacht voor het volgende
Voor de veiligheid van uw peuter willen wij u vragen bij het binnenkomen en het weggaan
op de peuterspeelzaal de buitendeur achter u te sluiten.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. I.v.m. deze wet, maken wij geen foto’s van de peuters op onze
peuterspeelzaal. Op onze website komen alleen foto’s te staan van onze locatie met o.a.
de hoeken, knutselwerkjes, thematafels enz.
Tijdens het halen en brengen, meedraaidagdelen, verjaardag-, geboorte- en andere
feestjes mag u foto’s maken van uw eigen kind, helaas niet van andere peuters. Wilt u
niet filmen en uw mobiel verder op de peuterspeelzaal niet gebruiken?

Vakanties
Kerstvakantie

22-12-2018

06-01-2019

Voorjaarsvakantie

16-02-2019

24-02-2019

April/meivakantie

27-04-2019

05-05-2019

Hemelvaart

30-05-2019

02-06-2019

Zomervakantie

13-07-2019

25-08-2019

Tariefswijzigingen per 1 januari 2019: Verhoging uurtarief peuterspeelzaal
Met ingang van 1 januari 2019 gaat het landelijke standaarduurtarief voor kinderdagopvang omhoog
van € 7,45 naar € 8,02. De verhoging komt o.a. door de toegenomen kwaliteitseisen die worden
gesteld aan de kinderopvang/peuterspeelzaalwerk. Onze peuterspeelzaal volgt dit
standaarduurtarief. Daarom is ons uurtarief vanaf 1 januari 2019 € 8,02. Het maandbedrag gaat
daardoor, bij 2 dagdelen, omhoog van € 136,63 naar € 147,08.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag ?
De percentages van de kinderopvangtoeslag gaan ook omhoog per 1 januari 2019.
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag ? Dan ontvangt u een deel van uw maandelijkse kosten terug
van de belastingdienst. Hieronder een paar voorbeelden:

dan heeft u in 2019
is uw inkomen tussen

recht op teruggaaf van

€ 20.729

€ 22.020

96,00%

€ 27.198

€ 28.487

93,50%

€ 34.054

€ 35.447

89,70%

€ 41.117

€ 42.542

86,10%

€ 52.869

€ 55.924

80,10%

€ 62.042

€ 65.097

74,50%

€ 77.332

€ 80.387

63,10%

Let op:
De tariefswijziging moet u zelf doorgeven aan de belastingdienst. U doet dit door in te loggen op de
website www.toeslagen.nl. U moet dit uiterlijk binnen 4 weken na 1 januari 2019 doorgeven aan de
belastingdienst.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag ?
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken
van een subsidieregeling van de gemeente. Hieronder staan de inkomensafhankelijke ouderbijdragen
voor 2019. De bijdragen die in 2018 gelden staan schuin gedrukt.

Gezamenlijk toetsingsinkomen 2019

Lager dan
19.434
29.880
41.117
55.925
80.388
111.394

19.433
29.879
41.116
55.924
80.387
111.393
en hoger

Ouderbijdrage 2019 per maand na toekenning
subsidie gemeente. Het tarief 2018 staat er
schuin achter.
1e kind
2e kind e.v.
€ 5,86 (€ 8,25)
€ 5,86 (€ 6,78)
€ 7,33 (€9,17)
€ 6,23 (€ 6,96)
€ 15,77 (€ 17,42)
€ 7,88 (€ 8,06)
€ 24,57 (€ 27,14)
€ 8,06 (€ 8,25)
€ 42,54 (€ 47,13)
€ 11,92 (€ 12,28)
€ 72,25 (€ 79,59)
€ 18,52 (€ 19,25)
€ 97,38 (€ 91,14)
€ 34,66 (€ 35,76)

Maakt u gebruik van de subsidieregeling van de gemeente? Dan ontvangt u vanaf 1 januari een
factuur met het nieuwe maandbedrag. U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Peuters die het VVE programma volgen
Als uw peuter het VVE programma volgt, dan komt hij/zij 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal.
Voor u geldt een ander maandbedrag. Het maandbedrag voor 2019 gebaseerd op 4 dagdelen is
€ 267,33.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie maakt u gebruik van de kinderopvangtoeslag en/of de
subsidieregeling van de gemeente.

Hieronder de tabel met de ouderbijdrage VVE voor 2019. Ter vergelijking staan schuin gedrukt de
tarieven van 2018.

Gezamenlijk toetsingsinkomen 2019

Lager dan
19.434
29.880
41.117
55.925
80.388
111.394

19.433
29.879
41.116
55.924
80.387
111.393
en hoger

Ouderbijdrage VVE 2019 per maand na
toekenning subsidie gemeente. Schuin gedrukt
de tarieven van 2018.
1e kind
2e kind e.v.
€ 10,66 (€ 14,99)
€ 10,66 (€12,33)
€ 13,33 (€ 16,66)
€ 11,33 (€12,66)
€ 28,66 (€ 31,65)
€ 14,33 (€14,66)
€ 44,66 (€49,31)
€ 14,66 (€14,99)
€ 77,33 (€ 85,63)
€ 21,66 (€22,32)
€ 131,33 (€144,61)
€ 33,66 (€34,99)
€ 177,00 (€165,60)
€ 63,00 (€64,97)

Als u vragen heeft over de wijzigingen dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
U kunt ons team bereiken per mail op psz-medemblik@ziggo.nl en per telefoon op 0227-542042.

