Peuteropvang voor ieder kind
ook als u geen recht op kinderopvangtoeslag
of een laag inkomen heeft

Peuteropvang is belangrijk voor elk kind.
Door samen te spelen vergroten kinderen
hun woordenschat, motorische vaardigheden
en sociaal gedrag. Kinderen ontwikkelen
zich als zij met leeftijdsgenootjes kunnen
spelen, lezen, ontdekken en praten.
Peuteropvang helpt uw kind daarbij en
geeft een goede start op de basisschool.
Daarom maakt de gemeente het voor alle
Hellevoetse peuters mogelijk om twee
dagdelen in de week naar de peuteropvang
te gaan. Ook voor de kinderen van ouders
met een laag inkomen.

Kinderen kunnen vanaf 2 jaar en 3 maanden,
totdat zij naar de basisschool gaan, een ochtend
en een middag per week naar de peuteropvang.
In Hellevoetsluis zijn er twee peuteropvangorganisaties: Smallsteps en de Kinderkoepel.

Heb ik recht op gratis peuteropvang?
Heeft u een laag inkomen of komt u moeilijk rond?
Dan kunt u snel en gemakkelijk nakijken of u recht
heeft op gratis peuteropvang.
Ga naar www.hellevoetsluis.nl/bur en beantwoord
hier (anoniem) een aantal vragen. Het programma
berekent daarna of u recht heeft op gratis
peuteropvang. Als dit zo is, dan kun u direct een
aanvraag indienen. Als u geen recht heeft op gratis
peuteropvang, dan betaalt u een eigen bijdrage.
Op de achterkant van deze flyer ziet u precies
welke situatie voor u geldt.

Kijk ook of u recht heeft op
Kinderopvangtoeslag op
www.belastingdienst.nl

Peuteropvang

mijn/ons inkomen is
tot 120% van de
bijstandsnorm

de opvang is voor mij
gratis

mijn/ons inkomen is
hoger dan 120% van de
bijstandsnorm

ik betaal een eigen
bijdrage

Heeft u hulp nodig? Langskomen op het

gemeentehuis of bellen mag natuurlijk ook.

Contactgegevens
WIZ-loket: 140181 of www.hellevoetsluis.nl
Kinderkoepel: 0181 - 325049 of www.kinderkoepel.nl
Smallsteps: 0181 – 322104 of www.smallsteps.nl

Tweede druk - juni 2020

ik kan mijn peuter
aanmelden via het WIZ-loket
van de gemeente

ik kan mijn peuter
aanmelden via de Kinderkoepel of Smallsteps

