Van Emstweg 30 8426 BV Appelscha. Tel: 0516-431645
Venekoterweg 56 8431 HH Oosterwolde. Tel: 06-12401233
Willem kroezestraat 6 8434 NN Waskemeer. Tel. 06-57006936
23-1-2019
Voor u ziet u de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang.
Veel leesplezier!
Feest: 5 jaar Flexkidz Kinderopvang locatie Appelscha
In januari 2019 bestond Flexkidz kinderopvang , locatie Appelscha, 5 jaar. Reden voor een feestje!!!
Zaterdag 12 januari hebben we dit gezellig gevierd. Het weer werkte niet mee, dus alle activiteiten
waren binnen. Maar dat mocht de pret niet drukken!
Het rohnrad, de estafette, de schmink en ballonbadminton waren een groot succes! Boogschieten
en draadlopen buiten werd minder gedaan. Maar de koffie en t gebak liep hard! Veel ouders,
kinderen en belangstellende kwamen ook gezellig een hapje mee eten.
Genoten!
We maken voor op de locatie nog een boek met foto’s zodat deze ingezien kan worden!
Iedereen bedankt voor t komen, de attenties en de gezelligheid!
Fotograaf:
De fotograaf staat weer in de planning, dus voor de agenda’s:
Locatie Appelscha: donderdag 14 februari
Tussen 9.30 en 10.30 en tussen 14.00 en 15.00 kunnen kinderen die deze dag niet op de opvang zijn
langs komen om op de foto te kunnen. Laten jullie dit aan de PMers op de groep weten van te
voren? Dan kunnen we daar rekening mee houden.
Locatie Oosterwolde: vrijdagmiddag 15 februari
Tussen 14.00 en 15.00 kunnen kinderen die deze dag niet op de opvang zijn langs komen om op de
foto te kunnen. Laten jullie dit aan de PMers op de groep weten van te voren? Dan kunnen we daar
rekening mee houden.
Locatie Waskemeer:
Jullie kunnen gebruik maken van alle 3 de inloopuurtjes. Geven jullie dit ook aan bij Cheryl en Klaske,
dan kunnen ze dat doorgeven op de betreffende locatie.

Ontbijt / avondeten:
Steeds meer kinderen gebruiken bij ons het meegebrachte ontbijt of avondeten. Op zich natuurlijk
prima, maar we willen u als ouder wel vragen rekening te houden met ons voedings beleid. We eten
hier best gezond en dan is het niet te “verkopen” tegenover de andere kinderen dat er s ochtends
vroeg of aan het eind van de dag wel “ongezond” gegeten mag worden. We hopen op uw
medewerking.

Knutselen:
Sommige ouders geven aan dat ze de werkjes van de kinderen wat missen. Vandaar daarover nog
een stukje in de nieuwsbrief
Wij gaan met de kinderen voor een proces, en niet voor een “mooi” werkje.
Procesgericht werken wil zeggen: het kind geniet van het gebruik van materialen. De zintuigen
worden volop gebruikt! Het is dus bv meer genieten van de verf dan dat het ook nog op een papier
moet. Dit betekent dat er dus niet altijd een resultaat is wat je “vroeger” bv mee kreeg. Even een
omslag in ons denken dus!
Belasting gegevens verstrekken:
U heeft allemaal een mail gekregen om de gegevens van de toeslagpartners door te geven. Ik ben
gewend dat de belastingdienst dat via de ouders regelt, maar ze hebben mij nu gevraagd om alle
gegevens aan te leveren. Daarbij heb ik de BSN nummers van jullie als toeslagpartners nodig,
immers….zo vragen jullie de kinderopvangtoeslag ook aan.
In het kader van de AVG mag ik deze gegevens delen met de belastingdienst. Sterker nog, doe ik dit
niet dan riskeer ik een boete.
Vandaar dat ik nu alle missende gegevens aan het aanvullen ben. Heeft u de missende gegevens al
doorgegeven? Fijn! Nog niet gedaan? Dan graag deze nog even doormailen.
Het gaat om voorletter, achternaam en BSN nummer van de ouders / toeslagpartners
Logopedie
De 3 jarigen die deze “ronde” in aanmerking kwamen voor logopedie hebben daarvoor weer hun
uitnodiging gehad. Fijne samenwerking met de logopedie zo!
Mentorgesprekken
De gesprekken in Appelscha en Oosterwolde waren erg zinvol! Fijn om dit zo op te pakken met
elkaar. We hebben wel weer meteen leerpunten voor volgend jaar  We hopen dan een strakkere
planning te hebben.
Oudercommissie Flexkidz Waskemeer:
We hebben ook een oudercommissie in Waskemeer! Fijn!
Tineke vd Vaart en Ellen van Breden willen zich daarvoor inzetten.
We hebben al een eerste vergadering gehad!

Help pake en beppe de vakantie door:
Na een kerstvakantie vol leuke en feestelijke activiteiten, kijken wij alweer uit naar de
voorjaarsvakantie. Zoals ieder jaar is het in februari weer tijd voor “Help Pake & Beppe de vakantie
door” en dat betekent dat er in de Friese musea en archieven van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 februari
weer van alles te doen en te beleven is. Op vertoon van een pake, beppe of andere volwassene
(begeleider), mogen de kinderen gratis naar binnen en deelnemen aan de georganiseerde activiteit.
Het thema van dit jaar luidt: “Lekker ite, neat weismite”. De gehele week staat in het teken van eten
en duurzaamheid. Duik de keuken in, ruik de geuren en proef heerlijke hapjes. Alle deelnemende
instellingen organiseren leuke, leerzame en creatieve activiteiten voor jong en oud!

De scholen hebben wel regelmatig een marge (vrije) dag.
Houdt u rekening dat u voor deze dagen zelf even aangeeft of u extra opvang nodig heeft?
RIEMSLOOT APPELSCHA
1 februari groep 1, 2 en 3
12 april groep 1 en 2
19 april goede vrijdag vrij.
30 mei Hemelvaartsdag vrijdag
31 mei
Woensdag 19 juni
21 juni groep 1, 2 en 3
Vrijdagmiddag 12 juli 12.00
MANDEBRINK APPELSCHA
IN DE KRING OOSTERWOLDE
30 januari
BOEKHORST OOSTERWOLDE
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
DE AKKER OOSTERWOLDE
19 april 2019
30 en 31 mei 2019
DE TOEKAN OOSTERWOLDE
4 februari 2019
21 juni 2019
24 juni 2019
BUTTINGA OOSTERWOLDE
6 februari
19 april
22 t/m 26 april extra vrije dagen
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE
TWIRREWYN DONKERBROEK
woensdag 20 maart
OBS DE STELLING MAKKINGA
13 februari
CBS de PAADWIZER, WASKEMEER
19 t/m 26 april extra vrije dagen.
30 en 31 mei
Vrijdag 12 juli 2019 om 12.00

Vrije dagen 2019 van FLEXKIDZ, deze dagen zijn we gesloten:
2e paasdag
22 april
Koningsdag
27 april
Hemelvaartsdag
30 mei
2e pinksterdag
10 juni
1e en 2e kerstdag
25 en 26 december

De vakantieplanning regio noord, 2018-2019
graag aangeven of en welke tijden uw kind(eren) komt / komen:

Voorjaarsvakantie

16 t/m 24 februari 2019

Meivakantie

27 april t/m 5 mei 2019

Zomervakantie

13 juli t/m 25 augustus 2019

Tot zover weer deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen / opmerkingen /tips?
Deze zijn altijd welkom!

Vriendelijke groet,
Team Flexkidz kinderopvang

