
Nieuwsbrief harmonisatie peuteropvang
 

 Mei 2016 

 
Beste ouders,  

In de eerste nieuwsbrief over de peuterspeelgroepen hebben we je geïnformeerd over ‘waarom 
harmonisatie’, ‘hoeveel uren gaat mijn kind naar de peuterspeelgroep’ en ‘wat zijn de kosten 
hiervoor’. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over de kosten en de mogelijkheid om 
Kinderopvangtoeslag aan te vragen. Alle informatie is ook terug te vinden op onze website 
www.kinderdam.nl/harmonisatie.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuterspeelgroep bij de Belastingdienst bekend  
als kinderdagverblijf. 
 
Peuterspeelgroepen zijn bij de Belastingdienst 
bekend als kinderdagverblijf, waarom? 
Lees meer … 
 

Kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen? 
Ouders komen onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking voor een tegemoetkoming in de 
kosten in de vorm van Kinderopvangtoeslag.  

Lees meer… 

Wat wordt er nu van mij verwacht? 

Gaat je kind nu al naar de peuterspeelgroep? 
In de periode half mei t/m juni zal onze afdeling Klantadvies je benaderen in verband met 
een nieuwe overeenkomst. Deze nieuwe overeenkomst zal ingaan per 1 september 2016. Dit 
is nodig omdat de eigen bijdrage van de peuterspeelgroepen inkomensafhankelijk wordt. Na 
ontvangst van dit (nieuwe) contract kun je eventueel Kinderopvangtoeslag aanvragen. 
Hierover lees je meer in deze nieuwsbrief. 

Staat je kind op de wachtlijst? 
Ook hier geldt dat ouders een inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen. Zodra er plaats is 
op de peuterspeelgroep, zal onze afdeling Klantadvies contact met je opnemen. 

 

Wat te doen als ik niet in aanmerking kom voor Kinderopvangtoeslag? 

Ouders die niet (beiden) werken komen niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Voor 
deze ouders is een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente Rotterdam beschikbaar.  
Lees meer… 

https://www.kinderdam.nl/waarom-harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/waarom-harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/uur-harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/kosten-harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/kosten-harmonisatie
http://www.kinderdam.nl/harmonisatie
https://www.kinderdam.nl/harmonisatie-belastingdienst
https://www.kinderdam.nl/harmonisatie-kinderopvangtoeslag
https://www.kinderdam.nl/harmonisatie-geen-kinderopvangtoeslag
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Wat heb ik nodig voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag? 

Voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag moet je inloggen op de website van de 
Belastingdienst. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van een Digi-D. Ook heb je 

inkomensgegevens en gegevens van de locatie nodig. Lees meer … 

Heb je nog vragen? 

Wij kunnen ons voorstellen dat je na 
het lezen van deze nieuwsbrief nog 
vragen hebt over de harmonisatie.  

De komende tijd ontvang je 
regelmatig deze digitale nieuwsbrief 
met informatie over de harmonisatie.  

Op www.kinderdam.nl/harmonisatie 
vind je meer informatie over de 
harmonisatie.  

Ook kun je van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur 
bellen met onze afdeling Klantadvies, 
telefoon  (010) 44 300 33.  

En je kunt natuurlijk mailen naar 

klantadvies@kinderdam.nl  

Een speelse voorbereiding op het 
basisonderwijs 

Voor veel peuters is de peuterspeel-
groep (voorheen peuterspeelzaal) de 
plaats waar zij voor het eerst in een 
grote groep zijn met andere peuters 
en andere volwassenen dan hun 
ouders. Het is vaak een grote stap: 
weg uit de veilige omgeving van thuis. 
Samen leren spelen, samen leren 
delen, weerbaar worden, luisteren, 
vertellen en liedjes zingen in de 
kring, knutselen en spelletjes doen. 
Er is zoveel te doen en te leren!  
Lees meer … 

Veelgestelde vragen 

Door de harmonisatie peuteropvang die 
vanuit de gemeente Rotterdam is 
gestart, verandert er nogal wat. Omdat 
ouders mogelijk hierover nog vragen 
hebben, vind je op onze website een 
lijst met veelgestelde vragen. 

Lees meer … 

https://www.kinderdam.nl/harmonisatie-wat-nodig-voor-aanvragen-kinderopvangtoeslag
http://www.kinderdam.nl/harmonisatie
mailto:klantadvies@kinderdam.nl
https://www.kinderdam.nl/peuteropvang
https://www.kinderdam.nl/faq-harmonisatie

