
 

 

Wij willen u vriendelijk verzoeken geen speelgoed mee te geven naar de 
opvang. Dit gebeurt vaak en regelmatig gaat er iets kapot of raken 
onderdelen kwijt, met alle gevolgen van dien. Ook is het soms 
speelgoed met kleine onderdelen wat voor de allerkleinsten gevaarlijk 
kan zijn. Omdat we hier niet verantwoordelijk voor kunnen en willen zijn 
leggen we dit speelgoed buiten bereik van de kinderen. Natuurlijk 
mogen kinderen àltijd een (troost-)knuffel mee als ze dit gewend zijn. 
Wij hopen op uw begrip.  
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Hallo, 

Mijn naam is Laura Haaksema en ben 
25 jaar oud. Ik heb 1 oudere broer en 1 
oudere zus. Ik woon nog gezellig thuis bij 
mijn moeder en onze hond in Bargeres. 

Ik loop inmiddels alweer 6 jaar rond bij 
Kwebbel. Na 2 jaar stage had ik de 
mogelijkheid om bij Kwebbel te mogen 
blijven. Dit doe ik nog elke dag met veel 
plezier. Je kunt mij voornamelijk vinden 
bij groep Lila aan het Zwanenveld. In de 
vakanties ben ik ook regelmatig te 
vinden op de locatie Parc Sandur. 

Het werken met kinderen geeft mij heel 
veel voldoening en ik doe het met 
plezier. Mijzelf te blijven uitdagen en 
ontwikkelen vind ik erg belangrijk en 
interessant. Elk kind is immers anders! 
Zoveel waardering en liefde die je krijgt 
van kinderen, dit maakt dit werk het 
allerleukste werk wat er is. Ik ben een 
actief persoon en vind het heerlijk om 
naar buiten te gaan met de kinderen 
voor o.a. sport en spel activiteiten. 
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In mijn vrije tijd doe ik ook veel aan 
sport, ik voetbal graag en daarom kun 
je mij veel vinden op de Drenthina 
velden. Leuke en gezellige 
uitjes/drankjes doen met vriendinnen 
daar kun je me altijd voor opbellen. Ik 
houd van gezelligheid en heb graag 
mensen om mij heen.   

Hopelijk heb ik zo een leuke, goede 
indruk achtergelaten over mezelf. 
Mochten er nog vragen zijn, kom 
gerust langs. 

 

Lieve groeten, Laura 
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4.	KWEBBELPRAAT……		

Tessa zegt na het zingen van ons ‘ Eet smakelijk-liedje’ dat ze thuis niet gegeten heeft, maar dat dat dat wel moet! “ Anders 
krijg je geen tandjes, he.” 

Puk is ziek en heeft waterpokken. Tessa zegt: “Toen ik waterpokken had kwam er een dinosaurus en die komt uit 
Amsterdam.”  

Malin zegt: “Toen ik een baby was ben ik bijna geboren en zat ik in mama's buik en toen sliep ik nog.” 

Philip komt bij een leidster en zegt dat hij een beetje verlegen is.  De leidster vraagt waarom dat zo is, waarop hij antwoordt: 
“Ik ben een beetje verdrietig….  ” 

Philip kreeg een feestmuts voor zijn verjaardag… Ik (Marona) pakte een spiegel en vroeg wat hij van de muts vond. ”Ja”, zegt 
Philip… “Ik ben MOOI!” HAHA!!!  

Saskia zegt tegen Lennon :”Je mag niet rennen in de gang .” “Ja ,maar , mijn benen gaan vanzelf zo snel is het antwoord….” 

Dilano zegt tegen Saskia : “Ik heb een nieuwe jas, maar hij is ook een beetje oud hoor.” 
Lenthe :”We kunnen niet vliegeren  want dan vliegt onze vlieger weg.” 

 Dez zag het echo filmpje van Sharon en vroeg wat dat was. La-Toya legt Dez uit dat het de baby van Sharon is waarop hij blij 
roept: “Ooooh, mama, krijgt Sharon een hondje?” 

…Fay heeft een brief geschreven aan Sharon. Fay vertelt wat erin staat: “Gefeliciteerd met de baby!” Als Sharon vraagt hoe 
ze dat wist antwoordt Fay; “Oooooh, dat zag ik gewoon.” 

  
  
Dez;”weet je Krista, ik krijg mijn schoenen niet aan! 
Mijn hak is te groot! 
  
Dilano :”Krista ik hou van jou tot aan Frankrijk en dat is echt heel ver 
weg hoor ! 
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De pedagogisch medewerkers van Kwebbel die werken met kinderen van 
2,5 tot 4 jaar hadden in de bibliotheek alvast een voorproefje gehad op de 
Nationale Voorleesdagen die 25 januari van start zouden gaan. Met eerst 
uitleg en uitdaging over digitale prentenboeken door Annie de Jonge als 
gastspreekster en de mediacoaches van bibliotheek Emmen.  

Daarna volgde de try-out van de voorstelling Wi-Wa-Walvis van Theater De 
kleine Zon, van Frouke van Zomeren. Vrijdag 27 januari was het dan zover 
en mochten we met onze peuters naar de voorstelling! Het was prachtig. En 
wat hebben de kinderen genoten. Volgend jaar zijn we weer van de partij!!!! 

 



 

 

…. Koen erg verontwaardigd was dat hij geen taart kreeg toen hij overging naar het Zwanenveld? “Ik ben helemaal 
…. niet jarig?!” 
…. Rozijn vanaf februari stage gaat lopen aan het Zwanenveld. Dank je wel lieve Rozijn. 
…. De kinderen van groep blauw dol zijn op broodjes met hagelslag maar wat een bende! 

 ….	de kinderen van groep Kaki naar de voorstelling zijn geweest van Wie Wa Walvis.  

…. Pim en Ivan 6 jaar zijn geworden en nu naar groep Brons gaan?  

…. Vigo afgelopen week voor het laatst bij ons was en wij hem gaan missen….  

…. Wij met het nieuw Puk thema zijn begonnen?  

…. Wij met de kinderen van groep Zilver (van 2,5 tot 4) naar een leuke voorstelling zijn geweest? 

 …. Jessica 25 februari al 30 jaar wordt? En dat Kim 5 februari 30 jaar wordt…. 

…. Wij naar de voorstelling zijn geweest van wi wa walvis (v/d nationale voorleesdagen ?) 

…. Dat de ouders van het Zwanenveld ook gerust een kopje koffie mogen pakken , uit het                          
…..koffieapparaat dat staat in de gang van de dagopvang ? 

…. Ilse , onze nieuwe leidster langs kwam met een saxofoon en dat de kinderen dit geweldig vonden ? 
  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Al le kinderen een prachtige slaapkamer hebben? 

…. Niek zijn slaapkamer blauw is met heel veel kleren. 

…. Malin haar slaapkamer roze is met een dekbedovertrek met Malin Lambers erop. 

…. Babet haar slaapkamer blauw is met een shirt met bloemetjes. 

…. Judith haar slaapkamer roze is met konijntjes. 

…. Tessa  een roze slaapkamer en een blauwe slaapkamer en en een keer een blauwe slaapkamer heeft en haar 
.....mama ook een slaapkamer heeft. (Aldus Tessa) 

…. Thijs zijn	mama slaapt in een zwarte slaapkamer. 

…. Melle heeft een ‘ Thomas’ op zijn slaapkamer en zijn slaapkamer is heel hoog. 
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6.	THEMA:	HATSJOE!		

Het nieuwe Thema van Uk & Puk is Hatsjoe! Veel 
kinderen nemen het wel erg letterlijk en zijn flink ziek. 
We wassen onze handen vaker en hoesten in de holte 
van onze arm om besmetting via de handen te 
voorkomen. Het thema leeft wel onder de mensen 
….…helaas…. 

Kleine Puk wat is er nou 
Je zit te bibberen van de kou 
Zit te niezen en te proesten 
En dan moet je ook nog hoesten                         
Dokter, dokter kom eens gauw                                  
Puk die heeft een flinke kou. 
Hij kijkt in zijn keeltje en zijn oren                                     
En wil ook zijn longen horen. 
De dokter geeft een goede raad                                
Zorg dat Puk naar bed toe gaat.                                   
En geef een drankje in zijn mond                                   
Dan is Puk zo weer gezond.  

 


