Laren, december 2020
Beste ouder(s),
Graag willen wij u hierbij informeren over enkele zaken waar wij achter de schermen al een
tijdje mee bezig zijn. Vanwege alle nieuwe regels die via de regering aan de kinderopvang
worden opgelegd, merken wij dat wij als kleine zelfstandige opvang tegen problemen
aanlopen. Om te kijken hoe wij ons zo goed mogelijk op de toekomst kunnen voorbereiden
zijn wij op zoek gegaan naar een organisatie die ons daar goed in kan ondersteunen. Het
gaat dan vooral om gebieden als administratie, opleidingen en andere beleidstechnische
zaken.
Wij hebben deze ondersteuning gevonden bij Montris Kinderopvang. Wij delen ons
Ploegmaatjes lokaal al een lange tijd met BSO de Melkweg ook van Montris en vanuit deze
samenwerking voelde het voor ons goed om met Montris samen te gaan werken.
Het belangrijkste voor u en de kinderen is dat Bea, Helma en Esther, de vaste, vertrouwde
gezichten, gewoon bij Ploegmaatjes blijven werken. Wij genieten nog elke dag enorm van
ons werk!.
Uiteraard zal Montris u de komende periode verder informeren over wie Montris is en wat
hun visie is. De officiële overname zal per 1 februari 2021 een feit zijn.
Tot slot willen wij u informeren dat u een brief van ons ontvangt over de tarieven voor 2021.
Deze zijn afgestemd met Montris en zijn in lijn met het maximale tarief voor de
kinderopvangtoeslag dat wordt bepaald door de overheid. Deze brief ontvangt u uiterlijk
begin volgende week.’

Wij zijn dankbaar dat wij bijna 11 jaar als zelfstandige speelzaal hebben kunnen draaien met
alle kinderen en ouders die bij ons zijn of zijn geweest.
Vol goede moed gaan wij verder met Ploegmaatjes maar nu met de ondersteuning van
Montris.
Heeft u vragen over de overname dan kunt u ons mailen naar Ploegmaatjes@gmail.com.
Met vriendelijke groet
Bestuur Ploegmaatjes
Esther, Bea en Helma

