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Samen met de gemeente Smallingerland heeft de M.O.S. besloten per 1 januari a.s. het
peuterspeelzaalwerk anders in te richten. We gaan ons aanbod omvormen van
peuterspeelzaal naar Peuterspelen bij M.O.S.
Wat gaat u hier als ouder van merken.
Vanaf 1 januari a.s. mogen kinderen al vanaf 2 jaar komen Peuterspelen bij M.O.S in plaats
van 2,5 jaar. We gaan onze openingstijden verruimen naar 3 uur per dagdeel. Nu is dat 2,5
uur. Kinderen kunnen dus langer komen peuterspelen.
Ook zullen op alle peutergroepen de kinderen door twee beroepskrachten begeleid gaan
worden. Op onze reguliere, niet VVE locaties wordt dat nu nog gedaan door één
beroepskracht en een vrijwilliger.
Het aanbod blijft bestaan uit 2 dagdelen per week Peuterspelen, gedurende 40 weken per
jaar. In de schoolvakanties zijn de locaties gesloten. Kinderen met een VVE indicatie komen
vanaf 3 jaar 4 dagdelen.
Ook bij Peuterspelen is Spelen de basis van ons aanbod, met daarnaast activiteiten om de
ontwikkeling van de peuters te stimuleren. Daarbij maken we gebruik van de methode
Piramide, waarbij we rond thema’s veel activiteiten met de kinderen ondernemen.
Ouderbijdrage
Door deze veranderingen kunnen ouders die (beide) werken (of studeren) voortaan een
deel van de kosten van de opvang bij het Peuterspelen vergoed krijgen via de
Kinderopvangtoeslag, die u bij de belastingdienst aanvraagt. De kinderopvangtoeslag wordt
maandelijks uitgekeerd aan u als ouder.
Van de gemeente ontvangt M.O.S. dan alleen nog subsidie voor ouders van de
zogenoemde kostwinner gezinnen (waarvan 1 ouder werkt of studeert) en
uitkeringsgerechtigde ouders. Deze ouders zullen, zoals nu ook het geval is, een
ouderbijdrage blijven betalen aan de M.O.S.
Ondanks de veranderingen betalen alle ouders straks dezelfde inkomensafhankelijke
bijdrage voor het Peuterspelen.
Nieuw is dat uw situatie voortaan bepalend is voor onder welke regeling u valt! Als u niet in
aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag, dan komt u automatisch in aanmerking
voor de Subsidieregeling peuteropvang van de gemeente.
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U komt dus of voor de ene of voor de andere regeling in
aanmerking, niemand valt buiten de boot!
Vervolg
In onze volgende nieuwsbrief, die u na de herfstvakantie ontvangt,
zullen we u uitgebreid informeren over de kosten van het
Peuterspelen. Dan sturen wij u ook twee formulieren toe.
Het ene formulier gebruikt u als u denkt in aanmerking te komen
voor de kinderopvangtoeslag. Als u die ingevuld terugstuurt,
ontvangt u van ons een contract waarmee u de toeslag kunt
aanvragen.
Het andere formulier gebruikt u als u denkt in aanmerking te komen
voor de Subsidieregeling peuteropvang van de gemeente.
Ook zal een lijst met voorbeelden van situaties bijgesloten zijn,
zodat u kunt zien in welke regeling u valt.
In de komende periode proberen wij u zo goed mogelijk te
informeren. Heeft u na de tweede nieuwsbrief, nog vragen dan kunt
u deze stellen aan de leidster(s) van de groep die u kind bezoekt, of
aan onze medewerkers bij het Service Bureau van M.O.S.

