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
Oktober 2018
Voor u ziet u de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang. Het is
al even geleden, dus deze zit bomvol met leuke nieuwtjes!
Veel leesplezier!
Nieuwe medewerkers:
U merkt het vast! Flexkidz groeit! 
Daar zijn we blij mee! Maar minstens zo blij met onze nieuwe collega’s Frances Otter en Wendy
Lupker. Een mooie aanvulling op ons team!
Start Waskemeer:
Wat een gezellig clubje kinderen hebben we al! En allemaal blije koppies!  Ze vinden het geweldig!
Cheryl en Klaske staat dan ook vol liefde voor ze klaar!
Op sommige dagen is het zo druk, dat we met de BSO kinderen uitwijken naar de school. Fijn dat dat
zo kan! Een prettige samenwerking.
Verder ben ik nu druk bezig met het opzetten van
een oudercommissie want de hulp en het
meedenken van de ouders is altijd prettig!

Oosterwolde:
De KDV groep is uitgebreid met een extra lokaal, zodat we aan 7 peuters extra opvang kunnen
bieden. Te vaak zat de groep vol en moesten we “nee” verkopen bij extra opvang of een ruil. Fijn dat
we weer extra ruimte hebben!
Appelscha:
Steeds vaker gaat de 2e groep open! Fijn en gezellig voor groep Knorretje 
GGD:
De GGD heeft begin van de zomer de inspecties gehouden in Appelscha en Oosterwolde. We zijn
glansrijk geslaagd!
In november komt ze voor de inspectie (na 3 maanden registratie ) in Waskemeer.
De rapporten staan op de website www.flexkidzkinderopvang.nl

Piramide training:
Joyce Rianne en Klaske zijn gestart met de opleiding. Fijn dat de medewerkers zo betrokken zijn!
Dames, veel succes!
Simavi:
Ook in Oosterwolde is kleding gespaard. We hebben een mooi bedrag van: €143.25
voor ons en hetzelfde bedrag voor Simavi opgehaald. Totaal hadden we 955 kilo
kleding en textiel!!!
Stint:
U weet vast dat we ook in Oosterwolde gebruik maakten van een Stint.
Helaas mag deze door het ongeval in Oss nu de weg niet meer op!
Wat verschrikkelijk wat daar gebeurd is. We hopen het nooit mee te maken
en hebben meegeleefd met de betrokkenen daar…..
Verder missen we de Stint nu enorm. Voor ons is het erg praktisch
omdat je verschillende scholen kunt “bedienen” en daarbij alle
kinderen in het oog kunt houden. We hebben de afgelopen weken
met een taxi gereden, maar nu toch een bus gekocht! Nu nog wit, maar deze wordt natuurlijk
voorzien van logo / reclame van Flexkidz!
Daarnaast hopen we dat de Stint weer de weg op mag, zodat we deze ook weer in kunnen zetten.
Stagiaires:
De nieuwe stagiaires zijn weer begonnen. We willen deze meiden graag een plek bieden waar ze het
vak kunnen leren. Welkom!
In Appelscha krijgen we ook een jongen als snuffelstagiair. Spannend, want er worden wilde plannen
gesmeed…….
Wordt vervolgt!
Filmen voor de ouderavond:
Vanwege alle drukte is dit wat blijven liggen. We gaan weer een poging doen!
Koffie met boek in Appelscha:
Ze starten weer: een aanrader om heen te gaan.
Hierbij laten wij U weten, dat de voorleesochtenden in de bibliotheek weer zijn begonnen.
De volgende data zijn woensdag, 10 oktober, 14 november en 12 december 2018.
Vanaf 9.30 – 10.15 uur en 10.30 – 11.15 uur.
Met vriendelijke groet,
Namens Humanitas
Harma Oosterhof en Jelly Geertsma
Tarieven 2019:
U zat er misschien al op te wachten, de tarieven van 2019. Nou… ze zijn bekend en goedgekeurd door
de Oudercommissies. Vergeet u niet dit door te geven bij de belasting?
In het nieuws werd veel gesproken over dat de kosten er voor de ouder en op achteruit gaan. U zou
zeker veel meer moeten betalen. Omdat ik dat voor de ouders niet reëel vind heb ik de tarieven niet
te veel verhoogt. Zo kunnen wij de kosten van de nieuwe eisen betalen, en gaat u er niet op
achteruit. Alleen de ouders met hele hoge inkomens gaat iets meer betalen.

Hieronder de tarieven op een rijtje:

Tarieven 2019
BELASTING: € 8.02
KDV
schoolweken contract: €8.22

Ruilen:
Blijft dagdeel tegen dagdeel,
BINNEN het lopende jaar.
Ruilen en extra blijft alleen
mogelijk indien er plaats is op
de groep.

KDV:
48 weken contract: €8.02
KDV:
52 weken contract: €7.92
EXTRA KDV: € 8.32

41 weken contract: KDV: de 11
vrije weken zijn zelf in te delen,
mits vooraf aangegeven
BSO: schoolwekencontract (dus
alle vakanties vrij)

BELASTING: € 6.89
BSO:
school weken contract: €7.10
BSO:
48 weken contract: €7.00

48 weken contract: KDV de 4
vrije weken zijn zelf in te delen,
mits vooraf aangegeven
BSO: 41 schoolweken en 7
vakantieweken, mits vooraf
aangegeven

BSO:
52 weken contract: €6,89
Voorschoolse opvang:
Bedrag €7,60
EXTRA BSO: € 7.20
Flexibele opvang:
€8,60 per uur
Minimale afname: 2 uur per maand: VOORAF te
betalen en achteraf te verrekenen.
( Aanvraag minimaal 1 week van te voren…..)

52 weken contract BSO: 41
schoolweken en 11
vakantieweken

De scholen hebben wel regelmatig een marge (vrije) dag. zoals u hieronder kunt zien zijn niet alle
dagen (bij ons) bekend. Dus zou u van tevoren aan kunnen geven als er dagen missen? En als u
opvang nodig heeft?
RIEMSLOOT APPELSCHA
9 november, groep 1, 2 en 3
Vrijdagmiddag 21 december 12.30 vrij
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
10 januari 2019
11 januari 2019
IN DE KRING OOSTERWOLDE
BOEKHORST OOSTERWOLDE
DE AKKER OOSTERWOLDE
21 december 12.00 vrijdag
7 januari
10 januari
7 februari
19 april
30 en 31 mei
18 juni
27 juni
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
OBS DE STELLING MAKKINGA

CBS de PAADWIZER, WASKEMEER
21 december 12.00
Donderdag 10 januari
Maandag 14 januari
7 februari 12.00 vrij
22 maart 13.00 vrij i.v.m. de informatiemarkt
12 april groep 5-8 13.00 vrij (koningsspelen)
19 t/m 26 april extra vrije dagen.
30 en 31 mei
Vrijdag 28 juni, dorpsfeest
Vrijdag 12 juli om 12.00
Vrije dagen 2018 van FLEXKIDZ, deze dagen zijn we gesloten:
1e kerstdag
25 december
e
2 kerstdag
26 december
Vrije dagen 2019 van FLEXKIDZ, deze dagen zijn we gesloten:
Dinsdag 1 januari nieuwjaarsdag,
Vrijdag 19 april goede vrijdag
Maandag 22 april tweede paasdag,
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag,
Maandag 10 juni tweede pinksterdag,
Woensdag 25 en donderdag 26 december eerste en tweede kerstdag.

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

Herfstvakantie

20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018 t/m 6 januari 2019

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

