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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Deze maand ontvangt u een extra nieuwsbrief. Wij willen u namelijk informeren over een 

drietal wijzigingen die per 1 januari 2023 ingaan. Deze wijzigingen zijn ook gecommuniceerd 

met de oudercommissieleden en zij hebben hun akkoord gegeven. 

                                         

OPENINGSTIJDEN PER 1 JANUARI 2023: 

U heeft al eerder een brief ontvangen over onze gewijzigde openingstijden per januari 2023. 

Per januari 2023 worden de speeltijden: 

Ochtend: inloop van 08.30 uur – 08.45 uur, ophalen om 12.00 uur. 

Middag: inloop van 13.00 uur – 13.10 uur, ophalen om 15.45 uur. 

 

TOESLAG AANVRAGEN BIJ DE GEMEENTE WORDT ANDERS PER JANUARI 2023: 

Ouders die niet in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst, 

kunnen toeslag ontvangen van de gemeente.  

Let op:  

*Tweeverdienersgezinnen vragen de toeslag aan bij de belastingdienst, dit zijn de KOT ouders. 

Voor hen verandert er niets. 

*Eenverdienersgezinnen krijgen de toeslag van de gemeente, zij zijn de zogenaamde niet-KOT 

ouders. 

Per januari 2023 wordt de betaling van de toeslag van de gemeente anders: 

De peuteropvang ontvangt de toeslag rechtstreeks en zal dit verrekenen met deze ouders. 

Werkwijze: 

Ouders geven net voor de plaatsing bij de peuteropvang aan of zij in aanmerking (willen) 

komen voor toeslag van de gemeente. De peuteropvang ontvangt van deze ouders dan een 

inkomensverklaring van de belastingdienst en vervolgens wordt de hoogte van de toeslag 

berekend. De toeslag wordt van de ouderbijdrage afgetrokken. Deze niet–KOT ouders betalen 

daardoor elke maand een netto bedrag. 

 

UURPRIJS WORDT HOGER PER JANUARI 2023: 

Het derde punt is de jaarlijkse verhoging van de uurprijs. Per 1 januari 2023 wordt de uurprijs: 

€ 8,97 (nu is het € 8,50). Deze verhoging zal niet veel effect hebben op de kosten die de 

ouders NETTO aan ons betalen, de kinderopvangtoeslag gaat namelijk ook omhoog. In de 

bijlage de nieuwe tabel. En ook de gemeente verhoogt de toeslag.  

Deze verhoging van de uurprijs is landelijk vastgesteld en wij gaan met onze uurprijs niet 

boven dit vastgestelde bedrag. We hopen zo dat alle ouders de peuteropvang gewoon kunnen 

blijven betalen. 

 

De verruiming van de uren en de verhoging van de uurprijs maakt dat de 

plaatsingsovereenkomst niet meer klopt. Daarom ontvangen alle ouders in december een 

nieuwe plaatsingsovereenkomst. Hier staan alle gegevens op die u nodig heeft om de 

gewijzigde toeslag aan te vragen. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. 

 

Heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via de mail: 

info@flierefluiter.info  

 

Hartelijke groet, 

Inge de Rijke 

Manager Chr. PSZ de Flierefluiter 

 

Bij deze brief zijn twee bijlagen: Tabel Kinderopvangtoeslag 2023 
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