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Beste *|FNAME|*,
Kookboek
Begin dit jaar zijn foto's gemaakt van de kokende kinderen bij Majest voor ons
eigen kookboek. Het kookboek is nu klaar en het is prachtig geworden. Je kunt dit
boek bij ons kopen. Je ziet daarin foto's van je kind aan het koken en iedergeval
de gerechten die zij eten bij MAJEST. De prijs is € 15 voor 1 boek en € 25 voor
twee boeken. Het is altijd leuk om een kookboek van je kind zelf te hebben en als
cadeau aan een familielid te geven.

Halve Dagopvang Majest
Vanaf januari 2017 opent Majest ook een halve dagopvang. De halve dagopvang is
voor kinderen van 2 tot 4 jaar op maandag tot vrijdag van 8:00 uur tot 13:00 uur.
Het uurtarief is € 7,18, Dit bedrag komt volledig in aanmerking voor de
kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag
De overheid verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangtoeslag met 4,2% tot
€ 6,69. Voor dagopvang wordt de maximale vergoeding € 7,18
Houd er rekening mee dat de overheid tot 122 uur per maand aan opvang bij de
buitenschoolse opvang aanhoudt voor de berekeningvan de kinderopvangtoeslag.
Wanneer je meer uren opgeeft dan loop je het risico dat je het meerdere terug
moet betalen.

Prijsverhoging
Vanwege de gestegen kosten is Majest genoodzaakt om de prijs te verhogen met
hetzelfde percentage. Het uurtarief vor het All Inn pakket wordt € 6,63. Voor het
Plus pakket € 8,28 en voor het Basis-pakket € 8,79. De prijsverhoging is nodig om
de toekomst van MAJEST te waarborgen om de gestegen kosten en salarissen op te
vangen en diverse investeringen enz.

Openingstijden tijdens de feestdagen
Op maandag 5 december zijn we geopend tot 17:00 uur.
In verband met onze planning willen wij je vragen om door te geven dat je kind van 27
december tot en met 30 december 2016 naar Majest zal komen. De personele bezetting

zal op de aanmeldingen worden afgestemd. Niet doorgeven kan er dus toe leiden dat je
kind niet naar Majest kan komen omdat daarvoor te weinig personeel is. Wanneer je dat
niet doorgeeft voor 5 december dan gaan wij ervan uit dat je kind niet komt. Vergeet
het dus niet door te geven!
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