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15-12-2021 
 
Hierbij de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang. 
Veel leesplezier! 
 

 
 
Hierboven onze foto voor de kerstgroet in de krant. Namens het hele team wensen we u fijne 
dagen! 
 
Nieuwe collega’s: 
We hebben nog geen nieuwe collega’s kunnen vinden. Spannende tijden en we hopen dat we geen 
groepen hoeven te sluiten.   
Dankzij de flexibiliteit van de medewerkers redden we het nu nog wel! Complimenten daarvoor! 
Weet u iemand die het leuk vindt in de kinderopvang te werken? Er staat een vacature op onze 
website. 
 
 
Tarieven 2022; 
De rekentool op de website is bijgewerkt naar de tarieven van 2022. 
Reminder: U moet zelf de tariefswijziging doorgeven aan de belastingdienst.  
 
 
Corona regels; 
We werken weer volop met de corona regels en dat is ook echt nodig! 
Dus de looproute volgen en de mondkapjes op is echt een plicht. 
De pedagogisch medewerkers zijn (waarschijnlijk net als u) ook aan het eind van hun latijn. Daarom 
het dringende verzoek aan u: houdt u aan de regels! 
Alleen zo kunnen we proberen te voorkomen dat er een uitbraak is op Flexkidz en we wellicht 
moeten gaan sluiten.  
Ik reken hierbij dan ook op uw medewerking! 
Wilt u ECHT geen mondkapje op?  Bel dan even vanaf de parkeerplaats, dan brengen of halen we uw 
kind(eren) bij de deur. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Locatie Appelscha: 
 
De oudercommissie;  heeft afscheid moeten nemen van Rianne. Er is dus weer een plekje in de 
commissie beschikbaar. Lijkt het u leuk? Meldt u dan aan bij Arianne. 
 
Locatie Oosterwolde: 
 
BSO bus;  Hij is er weer! En heeft u ons ook al zien rijden? 
 
 
Locatie Waskemeer: 
 
 

 
 
De scholen hebben 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: 
 
 

Kerstvakantie 2021 25 december 2021 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022 

Goede vrijdag en Pasen  15 april 2022 18 april 2022 

Koningsdag  27 april 2022  

Meivakantie 30 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022 

   

 
Vrije dagen van de scholen: (houdt u deze zelf ook in de gaten?) 
 
RIEMSLOOT APPELSCHA: 
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. 
20 juni vrij.  
15 juli 12.00 vrij. 
 
MANDEBRINK APPELSCHA  
 

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


 
IN DE KRING OOSTERWOLDE  
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 
Woensdag 9 febr 2022 alle leerlingen vrij. 
Donderdag 3 maart alle leerlingen om 12:00 uur vrij. 
25 tm 29 april extra vakantie. 
Woensdag 25 mei alle leerlingen vrij. 
Woensdag 8 juni alle leerlingen om 12:00 uur vrij. 
Woensdag 15 juni alle leerlingen vrij. 
Woensdag 22 juni leerlingen bovenbouw om 12:00 uur vrij. 
 
DE TOEKAN OOSTERWOLDE 
16 februari vrij. 
7 en 8 juni vrij.  
22 juni vrij. 
 
BUTTINGA OOSTERWOLDE  
 
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE 
 
CBS de PAADWIZER, WASKEMEER 
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 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  


