Van Emstweg 30 8426 BV Appelscha. Tel: 0516-431645
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5-2-2018
Voor u ziet u de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang.
Veel leesplezier!
Afwijken BKR:
U heeft het vast zien hangen naast de deuren van de groepen. Een lijstje met afwijken BKR
(=beroepskracht-kind-ratio). Vanuit de nieuwe wet en regelgeving moeten we deze communiceren
met ouders. De tijden zijn opgenomen in ons pedagogisch beleid, maar om ook dagelijks aan te
tonen wanneer we deze afwijking inzetten (mag max 3x 1 uur per dag) hangen we deze elke ochtend
op. Zo kunnen we ook onszelf controleren of we goed werken!
Mentor:
Aan alle ouders is gecommuniceerd wie de mentor van uw kind is. Op het KDV middels een papier in
de overdrachtsmap. Op de BSO in het mandje van uw kind.
Deze mentor zal u in de loop van 2018 ook uitnodigen voor een oudergesprek en is het
aanspreekpunt voor u en uw kind.
Toch nog vragen? Stel ze gerust!
Vaste gezichten voor de baby:
Ook een nieuwe regel is dat de baby verzorgt wordt door max 2 PMers. De ouders van de baby’s
(0=jarigen) hebben dit ook gecommuniceerd gekregen in de overdrachtsmap.
Fotograaf
Wat was het geslaagd! Een fijne fotograaf en mooie foto’s. Ook de PMers staan weer opnieuw op de
foto. Mooi! We zijn er blij mee.
Medewerkers:
We hebben afscheid genomen van Sigrid. Ze heeft thuis een kleine jongen en dan daarnaast inval
werk was niet erg praktisch. Helaas!
Ook Melanie heeft besloten niet meer beschikbaar te zijn voor Flexkidz. Naast haar huidige baan was
dit toch wat teveel.
Deborah Pool komt de komende weken ervaring opdoen. Kijken of de kinderopvang wat voor haar
is. U zult haar op verschillende dagen, verschillende groepen en verschillende locaties zien.

Oudercommissie:
In Oosterwolde hebben we afscheid genomen van Marjan en Maria. Dames, bedankt voor jullie
inzet!
Potentiële nieuwe leden vergaderen deze week mee. Wordt vervolgt!
Verjaardagen:
Er wordt vaak gevraagd of we de foto’s die gemaakt zijn tijdens bv een verjaardag even willen mailen
of op een stick willen zetten. Dit is soms best bewerkelijk, want daarvoor moeten we van de groep.
Meest praktisch is, als u de foto’s ook wilt, een camera mee te geven waarmee we de foto’s voor
thuis kunnen maken.
We hopen op uw begrip!

Denkt u daarnaast ook aan een gezonde traktatie. Het is sneu als kinderen snoep meenemen en dat
vervolgens niet kunnen uitdelen.
Tips voor gezonde traktaties:
www.gezondtrakteren.nl

Plassen op de WC:
Op de scholen worden de jongetjes gestimuleerd om zittend te plassen. Om daar op aan te sluiten
doen wij dit ook.
Iets om thuis rekening mee te houden?

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?
STAKING SCHOLEN: 14 februari!!!!

RIEMSLOOT APPELSCHA
7 maart
30 maart
27 april
10 mei
27 juni
Vrijdag middag 20 juli
MANDEBRINK APPELSCHA
6 februari
20 juli 12.30 start zomervakantie
IN DE KRING OOSTERWOLDE
12 februari
BOEKHORST OOSTERWOLDE
7 februari
21 en 22 juni
DE AKKER OOSTERWOLDE
8 februari
21 februari vanaf 12.00u vrij
26 april vanaf 12.00u vrij
6 juni
15 juni
18 juni
28 juni

DE TOEKAN OOSTERWOLDE
14 februari
7 maart vrije dag
29 juni
BUTTINGA OOSTERWOLDE
Woensdag 7 maart
27 april
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 20 juli 12.00
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE
STARTBLOK DONKERBROEK;

DE PEGGEBULT DONKERBROEK
6 februari 12.00 vrij
14 februari vrij.
OBS DE STELLING MAKKINGA
Woensdag 7 februari
7 maart
Maandag 3 juli
Maandag 10 juli
Vrijdag 21 juli 12.00
Vrije dagen 2018 van FLEXKIDZ, deze dagen zijn we gesloten:
2e paasdag
2 april
Koningsdag
27 april
Hemelvaartdag 10 mei
2e pinksterdag 21 mei
2e kerstdag
26 december

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

Vakantie planning volgend schooljaar:

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Voorjaarsvakantie

26-02-2018

02-03-2018

Meivakantie

30-04-2018

11-05-2018

Zomervakantie

23-07-2018

31-08-2018

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

Vriendelijke groet,
Team Flexkidz kinderopvang

