
                                                     
                                                                                                                                                                                 

                                        
     
 
Nieuwsbrief december 2017 
 

Invoeren Persoonsregister 

Kinderopvang per 1 maart 2018 
 
Voor wat betreft de invoering van het 

personenregister worden onze gastouders 

nader ingelicht. 

 

Anke Nicolaij is het nieuwe lid 
van de Oudercommissie van 
gastouderbureau CoCo. Zij stelt 

zich voor:  
 
Ik ben Anke Nicolaij, 28 jaar en woon 

samen met Eduard en Jent in St 

Annaparochie, Jent is in december 2016 

geboren en gaat sinds april 2017 naar 

gastouder Sandra van Nima en Fluf. Hij 

heeft het daar onwijs naar de zin en wij 

zijn ook erg tevreden. 

Ik werk zelf al bijna 10 jaar met veel 

plezier in de kinderopvang. Ik sluit me 

aan bij de oudercommissie en denk graag 

mee over thema’s rondom de 

gastouderopvang. 

 

Kerstbijeenkomst 
gastouderbureau CoCo 
 
Op 14 december heeft gastouderbureau 

CoCo haar jaarlijkse Kerstbijeenkomst 

gehad. Dit hebben wij gedaan in café Fire 

te Leeuwarden onder het genot van een 

hapje en een drankje. Onze gastouders 

hebben een envelop met inhoud 

meegekregen als bedankje voor de fijne 

samenwerking.  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Kinderopvangtoeslag per januari 
2018 
 
Uurprijs kinderopvangtoeslag 2018 

 

De maximaal te vergoeden uurprijzen 

voor kinderopvangtoeslag worden in 2018 

geïndexeerd met 2,74%.  

 

Gastouderopvang         € 5,91 

Dagopvang                   € 7,45 

Bso                             € 6,95 

 

Kinderopvangtoeslag en 
Werkeloosheid in 2018 
 
Werkt u in loondienst en stopt u in 2018 

met werken of wordt u gedeeltelijk 

werkloos? Of stopt u met uw 

onderneming en bent u niet meer 

ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel? Gaat uw kind nog naar de 

kinderopvang? Dan hebt u nog 3 

maanden recht op kinderopvangtoeslag.  

Dit was vorig jaar 6 maanden. U moet 

daarbij uitgaan van het aantal 

contracturen dat u werkte in de maand 

voordat u stopte of minder uren bent 

gaan werken. Deze 3 maanden gaan in 

op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit 

geldt ook voor uw toeslagpartner. 

 

Kinderopvangtoeslag 2019 
 

Tot en met 2018 wordt de 

kinderopvangtoeslag berekend en 

uitgekeerd door de Belastingdienst. Via 

de kinderopvangtoeslagtabel is duidelijk 

op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht 

hebt. Dit verandert vanaf 2019 en 2020. 

Vanaf 2019 vraagt het gastouderbureau 

voor u de kinderopvangtoeslag aan bij 

DUO, de instantie die ook de 

studiefinanciering uitbetaalt. DUO betaalt 

de kinderopvang direct aan het 



                                                     
gastouderbureau uit, u ontvangt als 

ouder geen geld meer en weet vooraf wat 

u betalen moet. In de loop van 2017 

werd duidelijk dat het nieuwe 

betaalsysteem niet per 1 januari 2018 

kon ingaan, dit wordt in de loop van 2019 

of misschien zelfs pas in 2020 ingevoerd.  

Wij houden u op de hoogte. 

 

 

Feestdagen             
 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij 

gesloten vanaf 27 december 2017 tot en 

met 1 januari 2018. 

Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar 

via de e-mail. 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen 

toe en een goed, gelukkig en gezond 

2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


