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Wilt u weten wanneer uw kind naar de peuteropvang mag?
Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar is, mag het naar de peuteropvang. Vraag aan de peuteropvang vanaf
wanneer uw kind terecht kan. U kunt uw kind alvast aanmelden als het 1 jaar is.

Wilt u weten hoe het zit met de kosten voor kinderopvang?
De kosten voor kinderopvang worden deels betaald via de kinderopvangtoeslag.

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag
0800 05 43 [1]
www.belastingdienst.nl/kinderopvangtoeslag [2]

Wilt u weten hoe u uw kind in moet schrijven voor de
peuteropvang?
Kijk in het Landelijk Register Kinderopvang voor een peuteropvang bij u in de buurt. U moet uw kind
aanmelden. Kijk op de website van de peuteropvang voor meer informatie.

Landelijk Register Kinderopvang
www.landelijkregisterkinderopvang.nl [3]

Zoekt u een peuteropvang voor een kind met een
ontwikkelingsachterstand?
Misschien is de cursus Taal voor Thuis iets voor u. Kijk op de website van Loes voor meer informatie.
Schrijf uw kind in bij een speciale peuteropvang of kinderdagverblijf. Dit heet een voorschool. Uw kind
krijgt dan extra hulp bij het leren. Er is ook een vroegschool. Dat is een speciale groep op de basisschool.
Uw kind krijgt dan in groep 1 en 2 meer aandacht. Wilt u meer informatie? Maak een afspraak bij het
consultatiebureau of uw huisarts. Lees ook de informatie van de Rijksoverheid.
U vindt de adressen van consultatiebureaus in de regio op de website van GGD Twente. U kunt ook contact
opnemen met Loes.

Loes - Dinkelland
0541-85 41 00 [4]
zorg@dinkelland.nl [5]
www.loes.nl [6]

Loes - Tubbergen
0546-62 80 00 [7]
zorg@tubbergen.nl [8]
www.loes.nl [6]

Consultatiebureau adressen
www.ggdtwente.nl/contact/jgz/adressen-consultatiebureaus [9]

Rijksoverheid - wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?
www.rijksoverheid.nl/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie [10]
Sociale kaart Dinkelland Tubbergen is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Dinkelland en
Tubbergen in samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Over Sociale kaart Dinkelland Tubbergen
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Image not found or type unknown

Bron-URL: https://www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl/peuteropvang-5
Links
[1] tel:08000543
[2]
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/
[3] https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf
[4] tel:0541-854100
[5] mailto:zorg@dinkelland.nl
[6] https://www.loes.nl/
[7] tel:0546-628000
[8] mailto:zorg@tubbergen.nl
[9] https://www.ggdtwente.nl/contact/jgz/adressen-consultatiebureaus
[10] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/vraag-enantwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve

