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Beste ouders,
Hierbij brengen we jullie op de hoogte van de nieuwe uurprijzen in 2018.
Per 1 januari 2018 gaan de prijzen omhoog met 2,74 %. De verhoging is opgebouwd uit 2,3% indexering en
0,44% correctie op de indexering van 2017.
Naast deze verhoging komt er een extra kostenstijging van 0,07 (KDV) en 0,08 (BSO) cent bij.
Deze stijging heeft te maken met de extra kosten die ondernemers moeten maken door de wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang (IKK).
Voor het KDV betekent dit dat de uurprijs voor 50 weken opvang per jaar € 7,30 per uur wordt (nu 7,04).
Voor 48 weken opvang per jaar wordt de uurprijs € 7,45 (nu 7,18).
Voor de BSO betekent dit dat de uurprijs voor 50 weken opvang per jaar € 6,81 per uur wordt (nu 6,55).
Voor 48 weken opvang per jaar wordt de uurprijs € 6,94 (nu 6,68).
De oudercommissie heeft een positief advies gegeven over de prijsverhoging.
We komen hiermee niet boven de maximale uurprijs die de belastingdienst hanteert.
De sluitingsdagen van 2018 zijn:
•
•
•
•
•
•

Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Kerstvakantie

01-01-2018
02-04-2018
10-04-2018
10-05-2018
21-05-2018
25-12 t/m 28-12 en 31-12-2018

Hiermee komen we op 10 sluitingsdagen in 2018. Deze dagen worden niet berekend en kunnen daarom ook
niet geruild worden.
We gaan in de loop van 2018 beslissen of we op 27, 28 en 31 december extra open zullen gaan. Hiervoor
gaan we eerst de komende extra openingsdagen evalueren.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bellen, mailen of langskomen.

Met vriendelijke groet,
De Kleine & Jonge Held,
Sjoukje en Dominicus Brouwer
Leegeweg 4a, 9745 CP Groningen, 050-5568288
Postbus 2529, 9704 CM Groningen
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