Aan de ouder(s)/verzorger(s) van schipperskinderen van 2
tot 4 jaar ingeschreven in de gemeente Maasgouw
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V.F.C. Heuts
0475 85 25 00
deelname
peuterprogramma
08 november 2013

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief informeer ik u over de mogelijkheden om uw peuter deel te laten nemen aan een
peuterprogramma in de gemeente Maasgouw.
Inleiding
Sinds 1 juli 2013 organiseren de kinderopvangorganisaties in de gemeente Maasgouw de peuterprogramma’s. In
plaats van het subsidiëren van een peuterspeelzaal als voorziening, verstrekt de gemeente een kindgerichte
subsidie aan de kinderopvangorganisaties om de deelname van peuters van 2 tot 4 jaar aan het
peuterprogramma mogelijk te maken.
Alle kinderopvangorganisaties in Maasgouw bieden een VVE programma. VVE betekent Voor en Vroegschoolse
Educatie en is voor peuters en kleuters die door allerlei omstandigheden meer begeleiding nodig hebben.
Kinderen met een VVE indicatie worden spelenderwijs begeleid met bijvoorbeeld de taalvaardigheden. Ze
kunnen door de extra begeleiding een betere start maken met de schoolse vaardigheden in groep 3. Op die
manier ontstaat een doorgaande lijn van peuterprogramma naar groep 1-2 en vervolgens naar groep 3.
Schipperskinderen die het merendeel van de tijd aan boord verblijven worden als VVE peuter geïndiceerd omdat
de speel- en leeromgeving aan boord anders is.
Wat betekent dit voor u ?
Ook als uw zoon of dochter niet regelmatig kan deelnemen aan het peuterprogramma vanwege het varende
bestaan, is hij/zij welkom in één van de kinderopvangorganisaties in Maasgouw wanneer u met uw schip in de
haven van Maasbracht verblijft. U kunt dan met een kinderopvangorganisatie naar keuze afspraken maken over
een flexibel contract.
Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u zelf de kosten van het peuterprogramma in de
kinderopvang. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in deze kosten. Hoeveel kinderopvangtoeslag u
krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren
waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt. Voor meer informatie zie:
www.belastingdienst.nl/kinderopvang.
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan bekostigt de gemeente grotendeels het
peuterprogramma voor uw zoon/dochter. Een aantal zaken is hierbij van belang:
• U bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de gemeente Maasgouw;
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Praat mee over Maasgouw! www.maasgouwpanel.nl
Pagina 1 van 3

•
•
•

Uw peuter verblijft merendeels van de tijd bij u aan boord;
U bent in het bezit van een indicatiestelling VVE van de GGD-Jeugdgezondheidszorg
(consultatiebureau);
U verklaart bij aanmelding bij de kinderopvangorganisatie dat u geen recht heeft op
kinderopvangtoeslag en voegt een IB60 formulier of andere bewijsstukken bij.

Indien uw peuter het merendeel van de tijd aan wal verblijft, maakt u met de kinderopvangorganisatie
afspraken over een vast aantal dagdelen per week en gelden andere tarieven dan de hieronder genoemde eigen
bijdrage.
Uw eigen bijdrage
Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, terug te vragen via de Belastingdienst, is uw eigen
bijdrage: 2,5 uur per dagdeel x € 6,70 (bruto) per uur.
Komt u in aanmerking voor het door de gemeente gesubsidieerde tarief dan is uw eigen bijdrage: 3 uur per
dagdeel x € 0,59 per uur.
Waar kunt u terecht voor het peuterprogramma:
Onderstaand een overzicht met de kinderopvangorganisaties in Maasgouw die een peuterprogramma bieden.
Ook is het telefoonnummer van de Jeugdgezondheidszorg opgenomen.
Iedere kinderopvangorganisatie heeft haar eigen mogelijkheden voor een flexibel contract en de voorwaarden
die hieraan verbonden zijn, o.a. de termijn van aankondigen dat u in de buurt bent en uw peuter wil laten
deelnemen aan het programma. Neem hierover contact op met de organisatie naar keuze.
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Ut Kerreraad
Peutergroep Ut Sterke
Nieuwendijk 22a
6107 AW Stevensweert
Kindcentrum Dribbel
Peutergroep Dribbel
Suikerdoossingel 49
6051 HN Maasbracht

Tanja Augustin
06-40937703/06-33909529
mail@utkerreraad.nl

Kindcentrum eigenweisje
Peutergroep beide-handjes
Stevensweerterweg 26
6051 GS Maasbracht
Kindcentrum Holderdebolder
Peutergroep Holderdebolder
Linnerhof 36
6067 EJ Linne
Kindcentrum Robbedoes
Peutergroep De Bengeltjes
Sportparklaan 60 6097CW Heel
Kinderopvang Thornerkwartier
Peutergroep Jozefientje
Oude Trambaan 29
6017 BK Thorn
Kinderopvang Wessem
Peutergroep Ukkepuk
Het Schoor 1b
6019 EC Wessem

Kelley Beckers-Boes
0475-438428
K.Boes@prokino.nl

GGD Limburg Noord

08861-08861

Truus Janssen
0475-466218
t.janssen@krmd.nl

Truus Janssen
06-10559920
t.janssen@krmd.nl
Sonja Oitmann
0475-570905
sonja.oitmann@planet.nl
Gerry Kipp
0475-562724
info@thornerkwartier.nl
Gerry Kipp
0475-562724
info@thornerkwartier.nl

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker onderwijs,
mevr. V. Heuts, via telefoonnummer 0475-852500.

Met vriendelijke groet,

A. C. H. Smeets-Palmen
Wethouder
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