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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! 
 
 
Kinderopvang duur? Steeds meer aandacht hierover in de media. 
Kinderopvang leek schreeuwend duur te worden omdat organisaties alle extra kosten van de inflatie 
1 op 1 doorberekenden aan ouders. Deze extra kosten werden niet meegerekend bij de verhoging 
van de kinderopvangtoeslag. Hier was veel aandacht voor in de media en er waren petities om te 
ondertekenen. Inmiddels is men ook bij de overheid ervan doordrongen dat de kinderopvangtoeslag 
te laag ingeschaald is in september. Deze maand zijn er dus 2 verhogingen van de 
kinderopvangtoeslag geweest. 
Dat betekent dat wij ook naar onze gestelde tarieven (gebaseerd op de communicatie in september) 
gekeken en hebben en er niet onderuit komen de verhoging aan u door te berekenen. Het goede 
nieuws hierbij is dat we niet meer stijgen dan de belastingdienst, dus dat u onder aan de streep niet 
extra hoeft te betalen.  
In de bijlage een brief meer informatie hierover. 
 
Tevens hier een link met meer informatie: 
 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/20/vergoeding-kinderopvang-voor-2023-
nogmaals-extra-verhoogd 
 
Omdat wij de tariefwijziging een maand van tevoren moeten communiceren, zullen we de nieuwe 
tarieven (zie de bijlage) dus gaan hanteren per 1 februari 2023 
 
De eerder gecommuniceerde verhoging voor januari 2023 blijft dus van kracht voor de maand 
januari 2023. 
 
Reserve kleding: 
Voor alle locaties graag aandacht voor het meebrengen van reservekleding. Een ongelukje zit in een 
klein hoekje, dus het kan altijd gebeuren dat er andere kleding aan moet. Plasje / poepje / buiten in 
de plassen spelen of uitgebreid verven; het is makkelijk als elk kind een tas met reservekleding heeft. 
Dat scheelt ons veel tijd om iets passends te zoeken! 
Namens alle groepen bedankt! 
 
Ook is het erg fijn als alle kinderen goede jassen, warme laarzen sjaal en wanten ed mee hebben. Dan 

blijft het ook leuk om naar buiten te gaan. Natuurlijk alles voorzien van naam      

Wij spelen namelijk ook in de winter lekker buiten!  Ook in de bijlage van deze mail stuur ik 

een leuk activiteiten aanbod om thuis te doen! 
 
Corona; 
Nog steeds hebben we te maken met corona, al is dat gelukkig wel in een mildere vorm. In de bijlage 
van deze mail vind u dan ook de meest recente beslisboom.  
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/20/vergoeding-kinderopvang-voor-2023-nogmaals-extra-verhoogd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/20/vergoeding-kinderopvang-voor-2023-nogmaals-extra-verhoogd


 
 
Inzameling blikken en kaarsvet: 
In de bijlage vindt u een uitnodiging om kaarsen en blikken in te zamelen. Wij ondersteunen deze 
actie en u kunt dan ook op onze locaties deze materialen inleveren. 
 
Jaarlijkse oudergesprekken; 
Deze hebben inmiddels op alle locaties plaats gevonden. Fijn dat het weer kon! 
 

Locatie Appelscha: 
 
Oudercommissie: 
Voor de oudercommissie zijn we weer op zoek naar nieuwe commissieleden! Gezellig vergaderen 
waarbij je de kans krijgt om de protocollen van Flexkidz te beoordelen en mee te praten over onze 
kwaliteitsverbetering. Lijkt je dit leuk? Laat het weten, dan leg ik verder uit wat de bedoeling is. 
 
BSO uitbreiding 
De BSO is uitgebreid met 2 extra kindplaatsen. Fijn! We hadden de ruimte, dus dan is het prettig dat 
we deze kindplaatsen in kunnen zetten! 
Het GGD rapport hangt zoals u gewend bent weer in de hal als u deze eens door wilt kijken. 
 
KOFFIE met BOEK: 18 januari, 15 februari en 15 maart 
Hierbij geven wij alvast de nieuwe data door voor het voorlezen van Humanitas in de bieb te 
Appelscha voor kinderen t/m 4 jaar. 
Om 10 uur in de bibliotheek in Appelscha. 
 

Locatie Oosterwolde: 
Oudercommissie: 
Voor de oudercommissie zijn we weer op zoek naar nieuwe commissieleden! Gezellig vergaderen 
waarbij je de kans krijgt om de protocollen van Flexkidz te beoordelen en mee te praten over onze 
kwaliteitsverbetering. Lijkt je dit leuk? Laat het weten, dan leg ik verder uit wat de bedoeling is. 
 
Bitcare; 
Het werken met Bitcare gaat steeds beter. Vanaf 2023 hebben we dan ook geen papieren daglijsten 
meer, maar is alles digitaal. Denkt u eraan de app te installeren? Hier ziet u ook uw facturen en de 
jaaropgave.  
 
Inval zoë; 
U heeft vast al kennis gemaakt met onze Zoë. Ze loopt bij ons stage en dat gaat zo goed dat ze ook 
een invalcontract aangeboden heeft gekregen! Fijn! Versterking in het team!  
 

Locatie Waskemeer: 
Bitcare; 
Het werken met Bitcare gaat steeds beter, maar wegens de sputterende WIFI is het helaas niet 
mogelijk om nu al volledig over te gaan op digitaal. Installeert u wel vast de app? Want de 
communicatie van mij naar u gaat wel via Bitcare. (denk aan de facturen en de jaaropgave)Ook 
afmeldingen en ziekte kunnen via de app, dan komt dat wel aan bij de groep. 
 

 
De scholen hebben regelmatig een marge (vrije)  dag.  

Houdt u er rekening mee dat u voor deze dagen zelf even aanvraagt als u extra opvang 
nodig heeft? 
We bekijken 6 dagen van tevoren 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! 
Komt uw kind niet, vergeet dan niet af te melden.  
 



 
Schoolvakanties: 
 

Kerstvakantie 2022/ 2023 24 dec 2022 8 jan 2023  

Goede vrijdag 2023 Vrijdag 7 april 2023                                  Valt buiten het vakantiecontract.  

Pasen Maandag 10 april 
2023 

                                   

Voorjaarsvakantie 2023 25 feb 2023 5 mrt 2023  

Meivakantie 2023  29 apr 2023 7 mei 2023  

Hemelvaart Do 18 mei 2023 
 

 

Pinksteren 29 mei 2023   

Zomervakantie 2023 22 jul 2023 3 sep 2023  

Herfstvakantie 2023 21 okt 2023 29 okt 2023  
   

 

    

 

 
Vrije dagen van de scholen: (houdt u deze zelf ook in de gaten?) 
RIEMSLOOT APPELSCHA: 
Vrijdag 23 december 12.30 vrij 
Vrijdag 10 februari (administratiedag) 
Dinsdag 11 april (administratiedag) 
Vrijdag  19 mei  
Extra meivakantie 23 t/m 28 april (let op, deze valt buiten het vakantiecontract) 
Donderdag 29 juni ( evaluatie en planningsdag) 
Vrijdag 30 juni (administratiedag) 
Donderdag 20 juli 12.30 start zomervakantie 
Vrijdag 21 juli vrij 
 
MANDEBRINK APPELSCHA  
23 december 2022 12.30 vrij. 
26 mei 2023 12.30 vrij. 
14 juni 2022 hele dag vrij. 
21 juli 2023 12.30 vrij. 
 
IN DE KRING OOSTERWOLDE  
 
BOEKHORST OOSTERWOLDE 
Maandag 6 februari 2023 ( Dossierdag team) 
Vrijdagmiddag 21 april 2023 (Koningsspelen) 
Vrijdag 23 juni 2023 ( Dossierdag team) 
Maandag 26 juni 2023 (Beleidsdag team) 
 
DE AKKER OOSTERWOLDE 
25-1-2023 onderbouw 12.00 vrij 
8-2-2023 studiedag 
29-3-2023 studiedag 
12-4-2023 onderbouw 12.00 vrij  
21-4-2023 koningsfeest 12.00 vrij  
17 mei studiedag, kinderen vrij  
Extra meivakantie 23 t/m 28 april (let op, deze valt buiten het vakantiecontract) 
Vrijdag 19 mei 2023 
21-6-2023 studiedag 
6-7-2023 studiedag 
21-7-2023 vrijdag voor de vakantie vrij 
 
 



 
DE TOEKAN OOSTERWOLDE 
8 feb 2023 vrij  
Vrijdag 19 mei 2023 
Evaluatiedag team + extra vrije dagen 21-06-2023 t/m 23-06-2023 
 
BUTTINGA OOSTERWOLDE  
 
KAMPINGERHOFSCHOOL OOSTERWOLDE 
 
CBS de PAADWIZER, WASKEMEER 
Vr 23 december 2022 Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Wo 25 januari 2023 Studiemiddag 2 | alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Wo 15 maart 2023 Studiemiddag 3| alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Vr 21 april 2023 Koningsspelen |alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Do 18 en vr 19 mei 2023 Hemelvaartsdag 
Wo 24 mei 2023 Studiemiddag 4 | alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Ma 26 juni 2023 Studiemiddag 2 | alle leerlingen de gehele dag vrij 
Vrij 21 juli Laatste schooldag | alle leerlingen om 12.00 uur 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  
 

 


