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Hierbij de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang. 
Veel leesplezier! 
 
 
Corona update: 
Inmiddels zijn we weer een paar weken geopend en dat is fijn! 
Nog niet alle kinderen komen nog naar de opvang, maar we hopen dat deze ook weer zo spoedig 
mogelijk aansluiten. 
Met de Corona besmettingen opgelopen binnen Flexkidz gaat het goed, geen overdracht op de BSO 
of kinderdagverblijf. Daar zijn we blij mee! Wel komt het dichterbij met bv. ouders of kinderen die 
Corona hebben. 
Gelukkig hebben we maar 1x een groep in quarantaine hoeven te plaatsten. 

Dat komt ook omdat u de Corona regels goed naleeft! Daar zijn we blij mee.       

 
Op de BSO werken we met gesplitste scholen. Per school een tafel met kinderen. Dat was natuurlijk 
even wennen, maar de kinderen pakken het goed op! Eigenlijk gaat dit best wel goed.  
Buiten mogen de kinderen wel door elkaar spelen, omdat daar de kans op overdracht van Corona 
toch minder is en we de contacten van de kinderen onderling erg belangrijk vinden. 
 
Afgelopen week hebben we als pedagogisch medewerkers zelftesten gekregen. Zo kunnen de 
medewerkers (als ze dat willen) preventief testen. 
 
In de bijlage van deze mail stuur ik u ook een informatiebrief van de GGD, met alle afspraken over 
Corona algemeen op een rijtje. Tevens voeg ik de beslisboom toe, zodat u zelf kunt beoordelen of uw 
kind naar de kinderopvang kan. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd even bellen/ appen daarover! 
 
 
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 mee naar buiten zodat uw kind met u 
mee kan, of halen uw kind bij u op bij de voordeur. 
 
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 alle 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. De nummers staan per locatie in het briefhoofd vermeld.  
 
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, deze wordt niet altijd meteen beantwoord. 
 
 
Mentorgesprekken: 
De planning was dat de mentorgesprekken in het voorjaar van 2021 gehouden zouden worden. Door 
de huidige situatie zijn we bang dat het niet verantwoord is om ’s avonds op locatie deze gesprekken 
te houden. 
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.  
 
 
Locatie Appelscha: 
 
Update babyboom: 
 
Roos Allis is bevallen van een mooie zoon: Sam. 
 
Oudercommissie: 
In Appelscha bestaat de oudercommissie nu uit 3 leden. Deze leden hebben vanaf de zomer al hun 
kinderen op de BSO. Het zou mooi zijn als er iemand het team komt versterken met een kind op het 
kinderdagverblijf. Zo blijft ook deze goed vertegenwoordigd in de oudercommissie. 
Lijkt het je leuk om mee te denken over het beleid? Wat we kunnen verbeteren of verder kunnen 
versterken?  Meld je aan! Je mag ook altijd even bellen om meer informatie over wat de 
oudercommissie doet. 
 
We vergaderen ongeveer 1x per 8 weken. Onderwerpen als beleidstukken, GGD rapporten en 
tariefbepaling komen aan de orde. Ook denkt de oudercommissie mee over activiteiten zoals de 
week van de Pedagogisch Medewerkster. 
 
 
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. 
 
Oudercommissie: 
Meedenken over beleid en manier van werken? Tijd om af en toe een uurtje te vergaderen? 
Meldt u dan even bij mij, dan zorg ik ervoor dat de oudercommissie contact met u opneemt. 
 
 
Locatie Waskemeer: 
 
Oudercommissie: 
De oudercommissie is uitgebreid, naast Ellen mogen we nu ook Björn Hofkamp verwelkomen om 
mee te denken! Heel fijn en welkom bij de OC! 
 
 

 
 



 
 
 
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: 
 

Zomervakantie 2021 10 juli 2021 22 augustus 2021 

Herfstvakantie 2021  10 oktober 2021 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 2021  25 december 2021 9 januari 2022 

 
 
Vrije dagen van de scholen: 
 
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 
11 juni 2021 
Extra margedagen groep 3 en 4 
11 juni 
 
MANDEBRINK APPELSCHA  
 
IN DE KRING OOSTERWOLDE  
 
BOEKHORST OOSTERWOLDE 
 
DE AKKER OOSTERWOLDE 
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 pinksterdag; maandag 24 mei  

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

https://www.jaarkalender.nl/zomervakantie/
https://www.jaarkalender.nl/herfstvakantie/
https://www.jaarkalender.nl/kerstvakantie/

