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Voor u ziet u de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang.
Veel leesplezier!
2020 gaat weer spetterend van start. We mogen veel nieuwe kinderen verwelkomen! Fijn!
Dit heeft wel wat gevolgen voor de kinderen nu.
Zo is FLEX opvang de aanvraag echt tot max een week van te voren.
Zo kunnen we dan ook kijken naar de aanvragen van andere ouders voor extra opvang of ruildagen.
Daar komt ook steeds meer vraag naar!
Houdt u daar rekening mee?
Ruil en extra kunnen we dus ook maar echt een week van te voren bekijken. Aanvragen mag wel
eerder, we kijken dan op volgorde van binnenkomst.
Ruilen kan binnen het lopende kalenderjaar. Dus wilt u ruilen, dan kan dat tegen een gemiste dag van
2020.
Contracttijden:
Ook nog even in deze nieuwsbrief; de contracttijden /opvangtijden die je kiest berekenen we per half
uur. De tijd is dat je binnenkomt en de tijd is dat je weer opgehaald hebt.
Extra opvang berekenen we per half uur.
Reservekleding en laarzen:
Zoals u weet spelen wij graag buiten. OOK in de plassen en de regen.
Zorgt u voor voldoende reservekleding, laarzen en goede jassen? Dan kunnen wij lekker ontdekken
buiten!
Coachgesprekken: zoals u weet is de coaching vanaf 2019 verplicht gesteld. Iedere medewerker
heeft een gesprek gehad en er staan weer veel uitdagingen voor 2020 gepland!

Locatie Appelscha:
Verlof Patricia: Patricia is lekker met vakantie en aansluitend verlof! Spannende weken weer dus!
De vervanging wordt voornamelijk gedaan door Frances en Roos. Mooi weer een stabiel team!
Joyce weer terug: Joyce is weer aan het werk. Af en toe moet ze even een pas op de plaats maken,
dus werkt ze halve dagen.
Fijn dat je er weer bent!
Koffie met boek: De voorleesochtenden van Humanitas in de bieb te Appelscha voor ouder en kind
Voor het komende halfjaar zijn als volgt:
26 februari; 18 maart; 15 april; 20 mei en 17 juni
Van 9.30 tot 10.15 u. en 10.30 tot 11.15 uur.
Postvakjes BSO:
De postvakjes van de BSO kinderen worden bijna niet gebruikt. Spullen blijven er lang in liggen.
We gaan deze weghalen en de spullen die de kinderen meenemen naar huis gaan in het vervolg in de
tassen van de kinderen. Bent u op de hoogte!

Locatie Oosterwolde:
Oudercommissie:
Op 4 maart komen er 2 ouders meekijken met de oudercommissievergadering. We hopen dat ze
enthousiast zijn. Willen ze in de commissie, dan stellen ze zich nog aan u voor!
Debora: Debora heeft een operatie gehad aan haar arm. Nu begint het revalideren en we hopen dat
ze snel weer terug is.
Gelukkig is Jannie wel weer terug en hersteld van haar longontsteking.
Deur code: de deurcode is een beveiliging voor de kinderen. Zo kunnen de kinderen er niet zelf uit,
maar er kunnen ook geen ongewenste mensen binnen komen.
Het heeft een reden! Wilt u daarom niet de kinderen zelf de code geven?
Wij doen de deur wel voor ze open!
Zo houden we een veilige toegang op Flexkidz.
Kast BSO:
Op de BSO staan er inmiddels veel mandjes van de kinderen. Dagbesteding Noord maakt een kast,
zodat deze straks weer netjes opgeborgen kunnen worden.
De stint wordt een buszy:
Wat is nieuw?
Qua uiterlijk lijkt de Buszy nog veel op de Stint, maar toch is er veel veranderd. Zo is er nu een
communicatiebox aanwezig. De sensoren in deze ‘blackbox’ registreren onder andere temperatuur,
gps, acceleratie en hoeksnelheid (gyroscoop). Afwijkend rijgedrag wordt gesignaleerd en er wordt
bijgehouden of de stint toe is aan onderhoud of vervanging. Deze informatie kan per stint op elk
moment en op afstand uitgelezen worden. Bij opvallend rijgedrag wordt er bijvoorbeeld een melding
verstuurd naar de kinderopvangorganisatie die de stint gebruikt. Met behulp van de gps-posities
kunnen organisaties controleren of de voertuigen op veilige routes worden ingezet.
Rolkooi
Ook krijgt de Buszy zijspiegels, een beensteun voor de bestuurder en een rolkooi. De rolkooi is een
stalen constructie, die de kinderen beschermt bij het omrollen van de bolderkar. Renzen (eigenaar
Stint) wacht nog op goedkeuring van de Buszy, maar heeft daar alle vertrouwen in. Hij zei eerder
al zich goed voor te bereiden op de goedkeuring, zodat de Buszy snel weer gebruikt kan worden voor
het vervoeren van kinderen bij kinderopvanglocaties en scholen. ‘Op het moment dat we de
beschikking in handen hebben, durven we uitspraken te doen over de levering. Dan gaat het snel. We
willen er gezamenlijk voor zorgen dat de nieuwe stint zo snel mogelijk weer inzetbaar is voor veilig
vervoer van kinderen.’

We hopen dat deze buszy er snel weer is .

Locatie Waskemeer:
Oudercommissie:
Tineke stopt einde van het schooljaar met de Oudercommissie. Daarom zijn we nu vast op zoek naar
een enthousiaste ouder die mee wil gaan denken over het beleid van Flexkidz. Die de oren zijn van de
ouders van Waskemeer.
We vergaderen vaak om de 4 maanden (ongeveer) en dan zijn we meestal met een uurtje klaar.
Tijdens de vergadering bespreken we de lopende zaken, maar ook bijvoorbeeld de tarieven en het
beleid van Flexkidz.
Lijkt het u leuk? Meld u dan aan: de volgende vergadering staat gepland op 9 juni om 19.30. U kunt
daar ook altijd aanschuiven zodat u een beter beeld heeft van de oudercommissie.
Geeft u dit dan even aan?
We horen het graag!
Postvakjes van de boefkes:
Ook op de peuterspeelgroep is groei. Dit betekent dat ze zelf de kast van de postvakjes in gebruik
hebben.
Wij stoppen vanaf nu de spullen van de kinderen gewoon in de tassen. Bent u daarvan op de hoogte!

De scholen hebben wel regelmatig een marge (vrije) dag.
Houdt u er rekening mee dat u voor deze dagen zelf even aangeeft of u extra opvang nodig heeft?
RIEMSLOOT APPELSCHA:
31 januari,
19 juni ( alleen groep 1, 2 en 2/3)
3 april alleen groep 1 en 2 ( ook de kinderen van groep 2 uit de 2/3 combinatie)
Voor de Kerstvakantie zijn de kinderen op donderdag en vrijdagmiddag eerder vrij.
4 maart alle kinderen i.v.m. studiedag Comprix
10 juni alle kinderen vrij i.v.m. planning en evaluatievergadering team
3 juli 12.30 uur uit
MANDEBRINK APPELSCHA
IN DE KRING OOSTERWOLDE
woensdag 29 januari;
30 januari
31 januari
dinsdag 2 juni
woensdag 17juni.
BOEKHORST OOSTERWOLDE
30 januari
31 januari
3 februari
4 maart
17 april de middag
11 juni
12 juni

DE AKKER OOSTERWOLDE
30 januari
31 januari
Maandag 3 februari werkdag leerkrachten leerlingen vrij
Donderdag 6 februari studiemiddag Akker Anders leerlingen om 12.00 vrij
Woensdag 27 mei studiemiddag Akker Anders leerlingen om 12.00 vrij
Woensdag 10 juni werkdag leerkrachten leerlingen vrij
DE TOEKAN OOSTERWOLDE
10 februari 2020
4 maart 2020 (comprix)
8 juni 2020
BUTTINGA OOSTERWOLDE
3 februari
4 maart
12 juni
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE
TWIRREWYN DONKERBROEK
CBS de PAADWIZER, WASKEMEER
Woensdag 5 februari vrij.
Vrijdag 17 april 13.00 vrij (koningsspelen)
Donderdag 18 juni vrij.
Vrijdag 3 juli 12.00 vrij.
Vakanties in het nieuwe schooljaar
Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-02-2020
Paasvakantie 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 25-04-2020 t/m 03-05-2020 (Let op: 1 week vakantieopvang is in contract opgenomen)
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 24-05-2020
Pinksteren 31-05-2020 t/m 01-06-2020
Zomervakantie 04-07-2020 t/m 16-08-2020
Herfstvakantie 10-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2019 t/m 3-1-2021 (Let op: 1 week vakantieopvang is in contract opgenomen)
Vrije dagen 2020 van FLEXKIDZ, deze dagen zijn we gesloten:
In 2020 vallen onze feestdagen op de volgende data:

•
•
•
•
•
•
•

2e Paasdag 2020: maandag 13 april 2020;
Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020;
Bevrijdingsdag 2020: dinsdag 5 mei 2020;
Hemelvaartsdag 2020: donderdag 21 mei 2020;
2e Pinksterdag 2020: maandag 1 juni 2020;
1e Kerstdag 2020: vrijdag 25 december 2020;
Nieuwjaarsdag 2021: Vrijdag 1 januari 2021.

Houdt u daar rekening mee in uw agenda?
Tot zover weer deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen / opmerkingen /tips?

Deze zijn altijd welkom!

Vriendelijke groet,

Team Flexkidz kinderopvang

