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15-4-2022
Hierbij de nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen rondom Flexkidz Kinderopvang.
Veel leesplezier!
Vindt u het leuk om meer te lezen? Er worden jaarlijks protocollen en beleidsplannen bijgesteld en
aangepast naar de huidige situatie. Deze liggen op locatie ter inzage, maar kunnen ook via de mail
verstrekt worden. Geeft u maar een seintje als u belangstelling heeft!

Corona;
Corona is nog niet weg, maar begint binnen Flexkidz wel wat af te nemen. We laten de regels dus ook
weer wat los. Fijn weer richting “normaal”
In de bijlage nog wel het aangepaste protocol Kinderopvang &Covid-19
GGD:
De GGD heeft de locaties KDV weer allemaal bezocht. We krijgen een waarschuwing omdat we niet
duidelijk genoeg vergaderd hebben over het veiligheid en gezondheidsbeleid. Dat we een corona jaar
achter de rug hebben is geen reden om minder te vergaderen blijkbaar.
Tevens is de inzet van de Beroepskracht-kind-ratio niet goed ingezet. Deze week een half uurtje af
van de week daarvoor en dat mag niet. Hierover heb ik contact gehad met de gemeente en uitgelegd
dat we graag flexibel willen werken omdat we nu eenmaal ook flexibele contracten aanbieden.
Gelukkig toont de gemeente Ooststellingwerf wel begrip, maar kan deze opmerkingen niet uit het
GGD rapport halen.
Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze altijd stellen bij Arianne.
Locatie Appelscha:
De oudercommissie We hebben gelukkig weer een belangstellende voor de oudercommissie.
Binnenkort gaan we vergaderen en kijken of het wat voor deze ouder is.
Bericht van Humanitas:
Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van onze geplande voorleesochtenden in de bieb te
Appelscha.
Woensdag 20 apr.; 18 mei en 15 juni.
Van 10 .00 tot 11.00 uur.
Verven:
De locatie krijgt een flinke opknapbeurt. Het komt weer lekker in de verf. We hopen dat we de
overlast tot een minimum kunnen beperken.
Locatie Oosterwolde:
Evelien werkt steeds vaker op de groep. Fijn! Daarnaast heeft ze aangegeven ook na dit jaar wel te
willen blijven op Flexkidz.
We zijn blij met Evelien erbij!

Locatie Waskemeer:
Binnenkort wordt ons hek geplaatst, waarmee we het stukje naast Flexkidz wat verkleinen. Zo
kunnen we daar ook wat makkelijker buiten spelen.

De scholen hebben regelmatig een marge (vrije) dag.
NIEUW:
Houdt u er rekening mee dat u voor deze dagen zelf even aanvraagt als u extra opvang nodig
heeft?
We bekijken een week vantevoren of deze opvang kan; en geven dat dan aan u door.
Komt u later met uw opvang vraag; dan kan deze alleen als deze binnen de bezetting van de
betreffende dag past!
Schoolvakanties:
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:
17 juni groep 1 t/m 6 vrij.
20 juni vrij.
15 juli 12.00 vrij.
MANDEBRINK APPELSCHA
27 april koningsdag.
25 mei leerlingen vrij.
26 mei Hemelvaart
27 mei extra vrij
7 juni vrij?
27 juni leerlingen vrij15 april
IN DE KRING OOSTERWOLDE
22 april middag vrij.
Extra week meivakantie: week 17
25, 26 en 27 mei vrij.
15 juni vrij.
14 juli middag vrij.
20 juli middag vij
21 juli vrij
BOEKHORST OOSTERWOLDE
22 april 12.00 vrij
Woensdag 27 april
26 t/m 29 mei
6 juni
17 juni vrij.
20 juni vrij.
DE AKKER OOSTERWOLDE
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
27 april
28 april
7 en 8 juni vrij.
22 juni vrij.
BUTTINGA OOSTERWOLDE
Vrijdag 22 april 12.00
Dinsdag 24 mei
Maandag 27 juni
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE
CBS de PAADWIZER, WASKEMEER
22 april 12.00 vrij. koningsspelen
5 mei vrij.
25, 26 en 27 mei vrij.
22 juni 12.00 vrij.

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

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

