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Hierbij de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang. 
Veel leesplezier! 
 
De zomervakantie is achter de rug en we hebben genoten van onze vakantie thema’s.  
We wensen iedereen weer veel plezier en succes in het nieuwe schooljaar! 
 
Reservekleding; 
Soms gaat het wel eens mis en hebben de kinderen een ongelukje. Het is de bedoeling dat elk kind 
reservekleding mee heeft, maar dat wordt wel eens vergeten. Dan hebben wij een kleine voorraad. 
Denkt u er dan wel om deze weer gewassen terug te brengen? 
Onze kasten raken anders leeg. 
 
Zonnebloemen; 
Na de opening van de BSO na de lockdown; hebben alle kinderen zonnebloempitten gekregen. Wie 
teelt de hoogste zonnebloem??? 
Inzendingen kunnen nog tot aankomende vrijdag gemaild worden (foto en de hoogte van de 
zonnebloem)  info@flexkidzkinderopvang.nl  
Daarna gaan we bekijken wie de winnaar is…spannend!! 
 
 
Locatie Appelscha: 
Afscheid Patricia : 
Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van het volgende; 
Na 5.5 jaar Flexkidz neemt Patricia afscheid, vrijdag 24 september zal haar laatste werkdag zijn. 
We zullen haar erg gaan missen binnen het team, maar ook de kinderen zullen haar zeker gaan 
missen! 
Bedrijfsmatig belang hebben ons gedwongen om deze volgende stap in de toekomst te zetten. we 
wensen Patricia het aller beste in haar toekomst! 
 
ik heb genoten van jullie kinderen, ze zien groeien en bloeien. 
heel erg bedankt voor deze tijd hier! 
liefs Patricia. 
 
 
Humanitas gaat weer voorlezen in de bieb: 
We gaan weer voorlezen in de bibliotheek te Appelscha en hopen dat U via uw contactorgaan 
daar bekendheid aan wilt geven. 
We zijn er op de volgende data: 
15 sept. – 27 okt. – 17 nov. en 15 december 2021 
Van 9.30 – 10.15 uur en 10.30 – 11.15 uur. 
 , 
Harma Oosterhof 
Jelly Geertsma 
 
Oudercommissie: 
Bij de oudercommissie hebben we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen: 
Robert: papa van Feline en Denise: Mama van lina en Bas. Fijn! Welkom! 
 
 
 

mailto:info@flexkidzkinderopvang.nl


 
 
Locatie Oosterwolde: 
 
BSO bus: 
We wachten nog steeds op de levering van de onderdelen.  
 
Oudercommissie: 
Meedenken over beleid en manier van werken? Tijd om af en toe een uurtje te vergaderen? 
Meldt u dan even bij mij, dan vraag ik of de oudercommissie contact met u opneemt. 
 
 
Locatie Waskemeer: 
Update nieuw lokaal: 
De verhuizing is een feit! We zijn gestart in het nieuwe lokaal. Vooral de BSO kinderen kunnen hier 
meer uitgedaagd worden. Fijn! 
Nog de laatste puntjes op de i…maar dan kunnen we heerlijk genieten! 
 
 

 
 
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: 
 

Herfstvakantie 2021 16 oktober 2021 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 2021 25 december 2021 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 19 februari 2021 27 februari 2021 

Goede vrijdag en pasen  15 april 2021 18 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021  

Meivakantie 30 april 2021 8 mei 2021 

Hemelvaart 26 mei 2021 27 mei 2021 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 16 juli 2021 28 augustus 2021 

 
Vrije dagen van de scholen: (houdt u deze zelf ook in de gaten?) 
 
RIEMSLOOT APPELSCHA: 
5 november groep 1 2 3 4 vrij. 
24 december 12.00 vrij. 
28 januari groep 1 t/m 6 vrij. 
9 maart vrij. 
1 april groep 1 en 2 vrij.  
17 juni groep 1 t/m 6 vrij. 
21 juni vrij.  
15 juli 12.00 vrij. 
 
MANDEBRINK APPELSCHA  
 

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


 
 
IN DE KRING OOSTERWOLDE  
13 oktober vrij.  
7 februari vrij 
22 april middag vrij.  
25, 26 en 27 mei vrij.  
15 juni vrij.  
14 juli middag vrij.  
 
BOEKHORST OOSTERWOLDE 
7 februari vrij 
9 maart vrij. 
22 april middag vrij.  
17 juni vrij.  
20 juni vrij.  
 
DE AKKER OOSTERWOLDE 
 
DE TOEKAN OOSTERWOLDE 
8 september vrij. 
16 februari vrij. 
7 en 8 juni vrij.  
22 juni vrij. 
 
BUTTINGA OOSTERWOLDE  
 
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE 
 
CBS de PAADWIZER, WASKEMEER 
22 september 12.00 vrij. 
22 november vrij. 
24 december 12.00 vrij  
26 januari 12.00 vrij 
30 maart 12.00 vrij  
22 april 12.00 vrij.  
5 mei vrij.  
25, 26 en 27 mei vrij.  
22 juni 12.00 vrij.  
 
Vrije dagen 2021  van FLEXKIDZ, deze dagen zijn we gesloten:    

• Nieuwjaarsdag 

• Tweede paasdag 

• Koningsdag 

• Hemelvaartsdag 

• Tweede pinksterdag 

• Eerste en tweede kerstdag 

 
Tot zover weer deze nieuwsbrief.  Feedback is altijd welkom! 
 
Vriendelijke groet,    
Team Flexkidz kinderopvang,                          
Arianne Kortleve  


