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16 Maart 2021

Hierbij de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang.
Veel leesplezier!

Corona update:
Het is een lang verhaal aan het worden. We zijn nu bijna 3 maanden gesloten door de corona
lockdown.
De kinderen van 0-4 jaar mogen weer als vanouds spelen op de locaties. Dat is fijn!
Voor de BSO ligt dat anders. We verzorgen nu al maanden de noodopvang, maar de meeste kinderen
zien we niet. We missen ze!!
We hopen snel weer volledig open te mogen. De ouders van de BSO-kinderen hebben een mail
gekregen en deze houden we verder op de hoogte over de compensatie.
Alle compensaties van kinderdagverblijf kinderen (0-4 jaar) zijn inmiddels afgerond.
Op 23 maart gaan we weer vol spanning naar de persconferentie kijken. Vanuit de branche is wel
doorgegeven dat het prettig is als er tijdens de persconferentie ook genoemd wordt wanneer er
weer mogelijkheden zijn voor de BSO. Hopelijk weten we dan meer!

Overdracht:
Door de corona maatregelen moeten de ouders zo snel mogelijk de groep weer verlaten. Dat is voor
niemand leuk, maar is de enige manier om te voorkomen dat u als ouder uw kind buiten moet
brengen en ophalen. Wij vragen u dan ook, wanneer u Flexkidz binnenkomt goed te desinfecteren en
een mondkapje te dragen. Alleen dan mogen wij u binnenlaten.
Lukt dit niet, bel dan even met de locatie, dan lopen we even naar buiten zodat uw kind met u mee
kan.
Heeft u een vraag over hoe de dag van uw kind geweest is? Een specifieke vraag m.b.t. bijvoorbeeld
het eten/drinken, slapen of iets anders?
Geef dat dan van tevoren door, dan zorgen we dat deze informatie of in de map of in de overdracht
app komt.
We beseffen dat de overdracht met name bij de jonge kinderen te kort is en we niet alle tijd hebben
om vragen te beantwoorden. Heel vervelend, maar we moeten nu even roeien met de riemen die we
hebben.
• Daarom vragen we u de app te gebruiken, dan komen we er vast wel uit!
App contact:
Elke locatie heeft een mobiele telefoon op de groep. Daar kunt u een wijziging op doorgeven. Of een
bijzonderheid m.b.t. de overdracht.
Is er iets wat belangrijk is? Bel dan even.
De telefoon wordt alleen voor appjes gepakt als daar even tijd voor is op de groep.
Een reactie op een appje kan dus even duren, wordt niet meteen beantwoord.

Mentorgesprekken:
Het voorjaar 2021 was de planning voor de gesprekken. Door de huidige situatie zijn we bang dat het
niet verantwoord is een avond te plannen op locatie.
• Wilt u wel een afspraak over hoe het met uw kind gaat, neem dan contact op met de mentor
van uw kind.
Gesprekken kunnen ten allen tijden worden aangevraagd en gaan dan gewoon digitaal.

Pedagogisch coach:
Ook voor de pedagogisch coach is het op dit moment roeien met de riemen die we hebben. Alles
digitaal coachen is niet altijd praktisch, dus voor observaties op de groep komt Esther soms op
locaties om te kijken wat er gebeurt en waar we nog verder kunnen ontwikkelen.
Esther is ook kindercoach en ook vanuit die invalshoek kunnen we haar laten meekijken naar de
kinderen. (Natuurlijk alleen na overleg met ouders)
Wilt u meer weten? Kijk dan eens op
Eigen Wijsheid - Kindercoaching (kindercoaching-eigenwijsheid.nl)
In de bijlage van deze mail is er ook voor u een flyer over ik leer leren bijgevoegd. Wellicht
interessant.
Doe agenda gemeente Ooststellingwerf:
De gemeente vroeg haar inwoners in 2019 wat zij belangrijk vonden op het gebied van samenleven.
Hier kwamen 15 onderwerpen uit.
Kijk voor meer informatie op: www.ooststellingwerf.nl/visie-samenleven
Voor elk van deze onderwerpen werken inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen,
organisaties en de gemeente een doe-agenda uit.
In zo’n doe-agenda staan concrete doelen die we willen bereiken. En per doel staat op een rij wat we
daar gezamenlijk voor gaan doen.
https://www.ooststellingwerf.nl/doe-agendas
Vanuit Flexkidz hebben we meegedacht met de doe agenda: kwetsbare jonge inwoners en hun
ouders. U kunt deze hieronder downloaden:
O-Doe-agenda.pdf (100pk.nl)
Locatie Appelscha:
Update babyboom:
Nicole Roos is inmiddels weer aan het werk op groep Teigetje en de altijd vrolijke Ravi is al
ingeburgerd op groep Knorretje.
Joyce Druyf is ook weer gestart met werken op Knorretje. Dus welkom terug! Haar prachtige zoon
Kjell zal de eerste tijd bij de oma’s verblijven. Hopelijk is hij snel sterk genoeg om mee te komen naar
Flexkidz!
Tessa de Jong Pen is inmiddels bevallen van een flinke jongen: Mylan. Tessa geniet nog heerlijk van
haar verlof!
Roos Allis is aan het aftellen. Bijna verlof! Ze gaat de kinderen erg missen, maar gaat toch echt met
verlof.

GGD:
De GGD is weer geweest op de locatie. Een prachtig mooi rapport! U kunt lezen op de vernieuwde
website www.flexkidzkinderopvang.nl
Noodopvang:
Tijden de schoolsluiting hebben we noodopvang voor de Mandebrink mogen verzorgen. Een mooie
samenwerking waarbij de lijntjes kort en helder waren. Daar zijn we trots op!!
Locatie Oosterwolde:
BSO bus:
We blijven wachten en hopen dat hij snel komt….
Als er meer bekend is houden we u weer op de hoogte.
GGD:
De GGD is weer geweest op de locatie. Een prachtig mooi rapport! U kunt lezen op de vernieuwde
website www.flexkidzkinderopvang.nl
Oudercommissie:
We zijn blij met ons nieuwe oudercommissielid Marjorie Krishof. Marjorie heeft een dochter op
Dribbel en samen met Marianne Koopstra, met een zoon op de BSO zijn zij de gezichten van de
Flexkidz Oudercommissie. Ze denken mee over het beleid en de manier waarop we werken. Wat
eventueel anders of beter kan.
Lijkt het u ook leuk om hierover mee te denken? Er kunnen meer mensen bij. Meldt u dan even bij
mij, dan zorg ik ervoor dat de oudercommissie contact met u opneemt.

Locatie Waskemeer:
Oudercommissie:
Op dit moment hebben we één ouder in de commissie zitten: Ellen van Breden. Hoewel Ellen dit
allemaal goed oppakt en zich hard maakt voor Flexkidz, is het natuurlijk fijn om met meerdere
mensen te kunnen overleggen. Het kost niet veel tijd, maar is wel erg waardevol!
Dus ouders van Waskemeer: meld je aan voor de oudercommissie!
Samenwerking:
Tijdens de lockdown hebben we voor de Paadwizer de noodopvang mogen verzorgen. Een mooi
voorbeeld van de prachtige samenwerking binnen Waskemeer!

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?
Schoolvakanties:

Noord 2021

Van

Tot

Voorjaarsvakantie 2021

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie 2021

1 mei 2021

9 mei 2021

Zomervakantie 2021

10 juli 2021

22 augustus 2021

Herfstvakantie 2021

10 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie 2021

25 december 2021

9 januari 2022

RIEMSLOOT APPELSCHA:
Alle groepen
Woensdag 16 juni 2021 Evaluatie en planningsdag
Laatste schooldag 9 juli 2021 ’s middags vanaf 12.30 uur
Extra margedagen groep 1 en 2
26 maart 2021
11 juni 2021
Extra margedagen groep 3 en 4
11 juni
MANDEBRINK APPELSCHA
IN DE KRING OOSTERWOLDE
BOEKHORST OOSTERWOLDE
DE AKKER OOSTERWOLDE
woensdag 14 april 2021 hele dag vrij
Donderdag 10 juni 2021 hele dag vrij
DE TOEKAN OOSTERWOLDE
woensdag 23 juni 2020 – Evaluatiedag
BUTTINGA OOSTERWOLDE
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE

CBS de PAADWIZER, WASKEMEER

Vrije dagen 2021 van FLEXKIDZ, deze dagen zijn we gesloten:

•

Tweede paasdag; maandag 5 april

•

Koningsdag; dinsdag 27 april

•

Hemelvaartsdag; donderdag 13 mei

•

Tweede pinksterdag; maandag 24 mei

•

Eerste en tweede kerstdag;

Houdt u daar rekening mee in uw agenda?
Tot zover weer deze nieuwsbrief.
Feedback is altijd welkom!
Vriendelijke groet,
Team Flexkidz kinderopvang,
Arianne Kortleve

