Datum:

26-08-2020

Betreft:

Uitbreiding peuteropvang

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Naar aanleiding van onze bijeenkomst van vanavond, vind je hieronder de besproken informatie voor
je op een rijtje. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact met mij opnemen of afdeling
relatiebeheer.
We merken dat er meer behoefte is voor (ruimere openingstijden voor) de peuteropvang. Op dit
moment bieden we peuteropvang tot 11.30 uur. We krijgen regelmatig de vraag of dit verlengd kan
worden. We hebben daarom gekeken naar de mogelijkheden en zijn uitgekomen op een volgende
opzet.
Onze kinderopvang groep 0-4 jaar splitsen we per 1 september 2020 op in een babygroep (0-2 jaar)
en de peuters komen in de peutergroep (2-4 jaar), samen met de peuters van de peuteropvang. Zo
kunnen we meer uitdaging bieden en onze activiteiten nog meer richten op deze leeftijd. Wat
betekent dit concreet?
Voor kinderen van 0-2 jaar:
De jongste kinderen blijven op hun huidige kinderdagverblijfgroep. We kunnen ons hiermee nog
meer richten op activiteiten voor de allerkleinsten.
Voor kinderen van 2-4 jaar:
Wordt je kind 2 jaar, dan maakt hij/zij de overstap naar de peuteropvang groep. We willen jullie als
ouder meer opties geven, dus bieden we jullie de volgende mogelijkheden.
De ruimere openingstijden gelden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het blijft
uiteraard ook mogelijk om gebruik te maken van de oorspronkelijke peuteropvang. Deze vindt plaats
tussen 08.30 – 11.30 uur.
Productaanbod
KDV hele dag
KDV halve dag
KDV tot kwartier na
school eindtijd

tijden
7.30u – 18.00u
7.30u – 12.45u
7.30u - 14.30u

uren
10,5
5,25
7

8.30u – 11.30u

3

52 weken
€ 8,25
€ 8,75

40 weken
€ 9,00
€ 9,50
€ 9,50

Alleen mogelijk tijdens
schoolweken

Peuteropvang

€ 8,17

Wil je weten wat dit voor jou betekent en wat dit je netto kost? Dan berekenen wij dit graag voor je.
Mail dan naar kinderopvangtoeslag@kanteel.nl.
Wij zijn erg blij met deze uitbreiding. Zo kunnen we jullie tegemoet komen in de vraag en het biedt
ons meer mogelijkheden om alle kinderen in Odiliapeel kinderopvang te bieden.
Met vriendelijke groeten,
Miranda Loeffen

