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23-10-2020
Voor u de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang.
Veel leesplezier!
Tarieven 2021:
De tarieven van 2021 zijn bekend. Ik heb ze voor u onderaan deze nieuwsbrief geplakt, zodat u kan
zien welke gevolgen de jaarwisseling voor de kinderopvangtarieven heeft. Geeft u deze ook door aan
de belastingdienst?
(de 1e kolom is het tarief van dit jaar, de 2e kolom het tarief van 2021.)
Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
De tarieven gaan omhoog, omdat de kosten ook stijgen;
Pensioenkosten, salarisverhogingen vanuit de CAO, de aangescherpte regels vanuit de wet en de
stagevergoeding. Dit zijn een aantal punten die meetellen in de berekening van het tarief.
De minimale afname van de flex-opvang gaat iets omhoog.
Het schoolweken contract tarief stijgt qua tarief iets harder dan de rest, dit omdat dit contract voor
de kinderopvang het minst rendabel is.
Gelukkig verhoogt ook de belastingdienst haar te vergoeden tarief en zullen de gevolgen voor de
ouder dus minimaal zijn.
Mondkapjes:
Wat was het even balen…. het moeten werken met mondkapjes.
Gelukkig hoeven we ze alleen om tijdens de breng en haalmomenten en niet tijdens de momenten
dat we alleen zijn met de kinderen.
We willen de discussie of het wel of niet werkt niet aangaan, maar voelen ons verantwoordelijk voor
de gezondheid van u en uw kind(eren). We zijn nu eenmaal een openbare ruimte en er komen veel
mensen (ouders) bij ons binnen. Dit is de reden waarom deze regel nu ook bij ons geldt.
Dus voor ieders veiligheid….
Er zijn ouders die dit echt niet willen. Deze mogen de kinderen bij de buitendeur ophalen. We vragen
U of U wel even wilt laten weten dat U er (bijna) bent, dan staat u niet nodeloos lang te wachten.
e.e.a. staat ook beschreven in het protocol kinderopvang, deze is bijgevoegd bij deze mail.

Het Protocol kinderopvang is aangepast. Zo zijn er onder andere
regels opgenomen over mondkapjes. De belangrijkste wijzigingen:
Dringend advies aan ouders en andere bezoekers om een
mondneuskapje te dragen wanneer zij de locatie betreden.
Mondneuskapjes dragen in de uitvoering van het pedagogisch
werk wordt afgeraden.
Als iemand in het huishouden van het kind naast
milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.

Mentorgesprekken:
Wegens het coronavirus hebben we besloten de mentorgesprekken uit te stellen naar het voorjaar
van 2021. We hopen dat alles dan weer een beetje “normaler” wordt.
Heeft u wel dringend behoefte aan een gesprek of meer informatie over uw kind? Geef het dan aan
bij de pedagogisch medewerker, dan plannen we een afspraak in.

Pedagogisch coach:
We zijn 2 pedagogische coaches rijker! Wat Fijn!
Joyce Druyf heeft nu nog verlof, maar Esther Zaagmans heeft de coachgesprekken en de begeleiding
van medewerkers voor dit jaar al op zich genomen. En zo blijven we de kwaliteit verbeteren. Fijn!

Even voorstellen:
Ik ben Esther Zaagmans en sinds kort vervul ik de rol van pedagogisch coach binnen Flexkidz. Ik woon
in Makkinga en werk al 25 jaar in de pedagogische sector. Ik ben naast pedagogisch coach ook
kindercoach. Pedagogisch coach is een relatief nieuwe functie die erop gericht is om de pedagogisch
medewerkers te ondersteunen in hun vragen op pedagogisch vlak. Ook kijken we met de teams naar
de pedagogische visie van Flexkidz. We willen met elkaar nog meer kwaliteit bieden dan we al doen
en ons vak is altijd in beweging.
De komende periode gaan we met zijn allen kijken naar het aanbieden van gestructureerde
activiteiten aan de kinderen. Kinderen leren vooral spelenderwijs en door herhaling. Samen willen
we kijken hoe we deze gestructureerde activiteiten binnen het schema van Piramide kunnen
aanbieden en wat we daar als pedagogisch medewerker voor nodig hebben. De teamavonden die al
gepland waren stonden in het teken van communicatie en feedback. Helaas kunnen deze avonden
geen doorgang vinden doordat het coronavirus weer oplaait. We zullen nu via zoom proberen om
met elkaar te praten over visie en communicatie. Dit doen we middels intervisie. We hopen zo ook
vooral van elkaar te leren.

Groet Esther

Pedagogisch medewerker, een beroep in beweging:
Binnen de kinderopvangorganisatie Flexkidz heeft men altijd veel aandacht voor de kwaliteit van de
kinderopvang. Een van de pijlers waarop de kwaliteit van de kinderopvang rust is de pedagogische
visie van die kinderopvang. Welke pedagogische visie heeft een kinderopvang en hoe houd je deze
visie levend onder de pedagogisch medewerkers. Flexkidz werkt oa. met de Piramide methode van
Cito. Daarnaast worden er activiteiten aangeboden in de geest van Lorus Mallaguzi. Een psycholoog
die een prachtige pedagogische stroming heeft ontwikkeld waarin een kind zijn eigen intrinsieke
belangstelling mag volgen. De pedagogisch medewerkers volgen het kind in zijn of haar interesses.
De combinatie van het gestructureerde programma Piramide en de vrijere visie van Lorus Mallaguzi
maken dat een kind bij ons het beste van beide werelden kan en mag ontdekken. De afgelopen
periode was de kinderopvang door het Coronavirus een andere opvang dan normaliter. Wat echter
altijd bleef was de grote betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij de kinderen. De
medewerkers bleven de emotionele veiligheid van de kinderen bewaken door er steeds voor ze te
zijn wanneer de kinderen dat nodig hadden.
Nu we al een langere periode werken met de wetenschap dat het coronavirus onder ons is, waardoor
soms door protocollen activiteiten niet plaats konden vinden, vinden we het toch ook weer tijd om te
investeren in de pedagogische kwaliteit. Samen met pedagogisch coach de pedagogisch coach van
Flexkidz is er in individuele gesprekken met medewerkers besproken waar ze in willen investeren en
hoe ze dit dan zouden willen doen. Uit die gesprekken werd duidelijk dat de pedagogisch
medewerkers meer aandacht willen geven aan het werken met het programma Piramide. Het
aanbieden van gestructureerde activiteiten waarin kinderen spelenderwijs leren. De komende weken
gaan we door middel van intervisie samen verder werken aan dit doel. Kinderen komen naar de
kinderopvang in een leeftijdscategorie waarin een kind heel leerbaar is. Een kind leert vooral door
herhaling en door te spelen. Hoe mooi is het als je als pedagogisch medewerker bij kan dragen aan
de ontwikkeling van een kind en dat je mag helpen bij die ontwikkeling door met aandacht naar
kinderen te kijken en ze echt te zien als kleine individuen met hun eigen mogelijkheden.
Esther Zaagmans
Pedagogisch Coach
Gegevens van de kinderen:
Is er iets veranderd in de gegevens van uw kinderen? Andere verzekering? Verhuist? Geeft u dit dan
door? Dan hebben we alles weer up to date.
Reservekleding;
Er wordt best veel gebruik gemaakt van de reservekleding die we op Flexkidz hebben. Daar hebben
we echter geen kasten vol van. Bij deze het verzoek: geef uw kind reservekleding mee.
En als uw kind toch kleding van ons aanheeft; brengt u het dan z.s.m. weer gewassen terug?
Zo hebben we altijd een set voor noodgevallen.
Facebook:
We posten regelmatig iets op facebook. Volgt u ons al?

Locatie Appelscha:
Voorlezen in de bieb:
Hierbij geven wij U de nieuwe data voor het voorlezen in de bieb te Appelscha door.
Wij hebben door een kast te verschuiven ruimte om voldoende afstand te houden.
In juni hebben we al een proef op de som genomen en het werkte goed. We nemen
Per groep ook niet meer als 6 ouders op,
De data zijn als volgt:
18 nov; 16 dec.
Van 9.30 – 10.15 u. en 10.30 – 11.15 u.
Babyboom:
Dat het werken met kinderen erg leuk is blijkt wel uit onderstaande
foto.
Nicole Roos is net bevallen van haar mooie zoon Ravi.
Joyce Druyf, Tessa de Jong Pen en Roos Allis zijn alle 3 in
verwachting.
Gefeliciteerd!!

GGD:
De GGD heeft ons verblijdt met een inspectiebezoek.
We hebben alle documenten weer aangeleverd en zodra er meer
over bekend is hoort u van ons!

Locatie Oosterwolde:
BSO bus:
Er lijkt nu TOCH….EINDELIJK iets aan te komen als de vervanger van de Stint. Ze houden ons op de
hoogte, en we wachten nu op definitieve levertijden.
Wordt vervolgd.
GGD:
De GGD heeft ons verblijdt met een inspectiebezoek.
We hebben alle documenten weer aangeleverd en zodra er meer over bekend is hoort u van ons!

Locatie Waskemeer:
Samenwerking:
Met Edwin als nieuwe directeur van de Paadwizer hebben we een goede start gemaakt. We willen dit
verder ontwikkelen met alle partijen binnen de boekebeam. (school / scala / flexkidz)
Het is erg fijn om te merken dat de samenwerking met alle partijen goed verloopt en iedereen hier
ook het belang van inziet!

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:
Alle groepen
18 december2020 ’s middags vrij vanaf 12.30 uur
17 maart 2021 hele dag Comprix dag
Woensdag 16 juni 2021 Evaluatie en planningsdag
Laatste schooldag 9 juli 2021 ’s middags vanaf 12.30 uur
Extra margedagen groep 1 en 2
6 november 2020
29 januari 2021
26 maart 2021
11 juni 2021
Extra margedagen groep 3 en 4
6 november
29 januari
11 juni
MANDEBRINK APPELSCHA
IN DE KRING OOSTERWOLDE
BOEKHORST OOSTERWOLDE
DE AKKER OOSTERWOLDE
Donderdag 7 januari 2021, 12.00 vrij
Woensdag 3 februari 2021 hele dag vrij.
woensdag 14 april 2021 hele dag vrij
Donderdag 10 juni 2021 hele dag vrij
DE TOEKAN OOSTERWOLDE
woensdag 10 februari 2021 - Evaluatiedag
woensdag 3 maart 2021 - Personeelsdag Comprix
woensdag 23 juni 2020 – Evaluatiedag
BUTTINGA OOSTERWOLDE
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE
CBS de PAADWIZER, WASKEMEER

Vakanties dit jaar:
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:
•
•

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,

Arianne Kortleve

TARIEVEN 2021.
Dienst

Tarieven 2020
Kinderdagverblijf
BELASTING €8.17

Tarieven 2021
Kinderdagverblijf
Belasting € 8.46

KDV
schoolweken contract:

€8.47

€ 8.89

KDV:
48 weken contract:

€8.27

€ 8.68

KDV:
52 weken contract:

€8.17

€8.57

EXTRA KDV:

€ 8.57

€9.00

Buitenschoolse opvang
BELASTING € 7.02

Buitenschoolse opvang
Belasting € 7.27

BSO:
school weken contract:

€7.23

€7.69

BSO:
48 weken contract:

€7.13

€7.48

BSO:
Jaar contract:

€7.02

€7.37

Voorschoolse opvang:
Bedrag

€7,73

€8.12

€ 7.33
€8,90 per uur

€7.70

EXTRA BSO:

€9.45 per uur

Flexibele opvang:
(Aanvraag minimaal 1 week Minimale afname KDV: 8 uur per
van te voren…..)
maand
Minimale afname BSO: 3 uur per
maand
Achteraf te betalen.
Aanvraag minimaal een week van
te voren

Ruilen: Blijft dagdeel tegen dagdeel, BINNEN het lopende jaar.
Ruilen en extra: blijft alleen mogelijk indien er plaats is op de groep.
41 weken contract:
KDV: de 11 vrije weken zijn zelf in te delen, mits vooraf
aangegeven
(Schoolwekencontract)
BSO: schoolwekencontract. (dus alle vakanties vrij)
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
Jaar contract
BSO: 41 schoolweken en 11 vakantieweken
Opzegtermijn; 1 maand

