
   

 'Prijswijzigingen en aanpassing openingstijden voorbehouden'. 1.3.1.F5.3 V2023 

Aanbod en tarieven 2023 
 
Regio   : Kinderopvang Kiekeboe Oldenzaal    LRK nummer: 374322831 
 
Kindercentrum : Peuteropvang Kiekeboe Speelbos   

  Oosterikweg 1 
  7577 PL  OLDENZAAL 

 
 
Peuteropvang Peuteropvang is een combinatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang voor kinderen 

van twee tot vier jaar. Een opvangplaats peuteropvang is een fulltime kindplaats 
peuteropvang bestaande uit minimaal twee dagdelen per week op werkdagen gedurende 
de schoolweken per kalenderjaar. Peuteropvang wordt uitsluitend aangeboden op locaties 
waar dit expliciet is opgenomen in het aanbod. 

 
Openingsduur: 40 schoolweken per jaar. 

Tijdens de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. 
 
Openingsdagen: maandagochtend 
 woensdagochtend 
 donderdagochtend 
   

  Behalve algemene erkende feestdagen zoals genoemd in onze leveringsvoorwaarden en 
onze vooraf vastgestelde studiedag(en). Hiervoor vindt geen restitutie van betaling plaats. 
Deze kunnen ook niet ingehaald worden.  

  De data van deze studiedag(en) worden ruim van te voren gecommuniceerd. 
 
Openingstijd:  Ochtend van 8:15 -12:15 uur  
           
Tarieven: € 240,00 per maand voor 2 dagdelen per week, € 9,00 per uur. 
 
Minimale afname: Twee dagdelen per week. 
 
Toelichting   Ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag via 

Belastingdienst/Toeslagen kunnen mogelijk gebruik maken van een gesubsidieerde 
opvangplaats via de gemeente Almelo. 

  Om in aanmerking te komen voor een subsidieplaats moet u en uw eventuele partner een 
recente ‘verklaring omtrent het inkomen (IBRI)’ aanvragen bij de Belastingdienst. Zorgt u 
ervoor dat u het Burger Service Nummer (BSN) bij de hand heeft. De aanvraag duurt 
gemiddeld vijf werkdagen.  
U dient deze verklaring in te dienen bij de Klantenservice van het regiokantoor 

 
 Peuteropvang uitsluitend voor inwoners van de gemeente Oldenzaal 
 
V.V.E.  Twee extra dagdelen in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kan 

worden aangeboden aan doelgroeppeuters. Voordat twee extra VVE dagdelen worden 
toegekend zal Humankind toetsen of aan alle, door de gemeente gestelde voorwaarden, is 
voldaan. 

 
Algemeen:  Voor ons meest actuele aanbod per locatie verwijzen wij u naar onze website: 

www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl. Zoek de betreffende locatie, selecteer de optie ‘Kosten’ 
en vervolgens ‘Ons volledige aanbod (PDF)’. 

 
In de rubriek “Downloads” vindt u additionele informatie zoals onze Leveringsvoorwaarden 
met een duidelijke beschrijving van de opzeg- en annuleringstermijn. 

http://www.kinderdagverblijfkiekeboe.nl/

