
 

 

Er is een nieuwe Stint in de 
maak die onze oude blauwe 
zal gaan vervangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

   

  

 

 

 

 

  

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is: Ilse Beuker, ben 22 jaar 
oud en ik woon samen met mijn vriend 
in Nieuw - Dordrecht. 

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest 
bij een andere kinderopvangorganisatie  
ben ik sinds december vorig jaar 
werkzaam bij Kwebbel. Ik ben 
voornamelijk werkzaam bij de Villa’s van 
Kwebbel. Maar ook kunt u mij tegen 
komen bij het Zwanenveld bij de BSO. 

Ik heb gekozen om in de kinderopvang 
te gaan werken omdat elk kind  uniek is 
en geen enkele dag  hetzelfde is. Daar 
komt ook nog bij dat de liefde die je van 
de kinderen krijgt onbetaalbaar is. Als ik 
aan het werk ben vind ik het fijn dat 
kinderen zich veilig en vertrouwd voelen 
en met veel plezier naar Kwebbel gaan. 
Graag onderneem ik activiteiten met de 
kinderen zoals: sporten, muziek maken 
of gewoon lekker naar buiten  gaan.		
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In mijn vrije tijd doe ik graag aan 
twirling   (beter bekend als 
majoretten ). Ook doe ik aan handbal 
bij Actief Klazienaveen. In mijn vrije 
tijd speel ik  saxofoon. Al een aantal 
keren heb ik de saxofoon 
meegenomen naar Kwebbel om daar 
samen met de kinderen liedjes te 
zingen en te spelen. Erg leuk! 

En een gezellige dag/avond met mijn 
vriendinnen sla ik ook zeker niet af. 

Ik hoop dat ik nog jaren met veel 
plezier en gezelligheid bij Kwebbel 
mag werken. 

 
 

 

 

Goed nieuws: in 2017 gaat de kinderopvangtoeslag weer omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar 
ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Dit geldt zowel voor de 
buitenschoolse opvang als de dagopvang. 

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 
miljoen euro voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat voortaan alle 
ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Bijna elke ouder met kinderen in 
de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit. Het zijn vooral ouders in de midden en hoge 
inkomensgroepen die vanaf 2017 veel minder voor kinderopvang gaan betalen. 

De nieuwe uurtarieven worden(door een stijging van 2%) per 01-05-2017.  
• Reguliere dagopvang à 6,73 EURO 

• Flexibele dagopvang à 7,03 EURO 

• Reguliere buitenschoolse opvang à 6,73 EURO 

• Flexibele buitenschoolse opvang à 7,03 EURO 

• Peuterwerk à 6,94 EURO 

• Bijzondere opvang (40-Weken of 12-weken variant) à 7,40 EURO 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor tussen 9:00-12:00 uur 

 

2. NIEUWE	UURTARIEVEN	2017	

Tarieven vermelden 
bij de belasting!!!! 



 

 

3.		APP	OVER	INFECTIEZIEKTEN			

6.		
	
.	

4.		CLINICLOWNS	

Zijn waterpokken nu wel of niet besmettelijk? Mag een kind met mazelen naar de opvang? En wanneer 
meld je als kinderopvangorganisatie een uitbraak bij de GGD? Antwoord op deze en vele andere vragen 
vind je vanaf nu terug in de praktische KIDDI-app, mede-ontwikkeld door het RIVM. 

Deze app bevat up-to-date informatie over gangbare infectieziekten en hygiënerichtlijnen. Deze 
laagdrempelige, functionele tool is gemaakt voor medewerkers van kinderdagopvang, peuterspeelzalen, 
buitenschoolse opvangorganisaties en ouders. 

Door het verblijf van veel kinderen in een ruimte bij elkaar zijn kindercentra, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvangorganisaties risicoplaatsen voor uitbraken en infectieziekten. Natuurlijk kun je als 
kinderopvangorganisatie een uitbraak nooit uitsluiten, maar om de verspreiding van ziekteverwekkers zo 
klein mogelijk te houden werken wij zo hygiënisch mogelijk volgens vaste protocollen.  
De KIDDI-app is bedacht door GGD Gelderland-Zuid. Het RIVM is verantwoordelijk voor de inhoud en 
zorgt voor het actueel houden van de app. Je kunt de KIDDI-app gratis downloaden op je smartphone of 
tablet in de Apple Store (Apple) en Play Store (Android). 
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Alle BSO locaties gaan 
meedoen aan de actie voor 
de Cliniclowns!!!! 



 

 

…. Puk heel erg ziek is geweest en de kinderen hem goed verzorgd hebben!!! 

 …. Veel ouders van kinderen op gezonde traktaties trakteren en de kinderen het heerlijk vinden. TOP! 

…. Wij klaar zijn met de winter en zin hebben in de lente J 

…. Het thema ‘Hatsjoe’ is afgelopen en wij vanaf week 10 beginnen met het nieuwe thema            
‘Knuffels’. 

…. Groep Taupe 5 nieuwe lieve baby’s heeft: ..... Welkom Max, Joep, Thijs, Alexander en Morris J 

…. Norah over gaat naar groep Kaki? 

…. De kinderen van groep Brons naar het Griendsveenpark zijn geweest in de vakantie? 

…. Wij echte DJ's hebben in groep goud (ze oefenen namelijk in het park, in het centrum) 

…. Wij op groep Zilver in de ochtend het dans kwartiertje hebben en wij dan helemaal los gaan... haha! 

 

…. Er met Valentijn anonieme brieven / tekeningen naar een aantal leidsters zijn gestuurd. 

…. Wij heel benieuwd zijn naar de mooie nieuwe rode Stint ?	
…. BSO kinderen verbaasd blijven op  het moment dat Sharon of Danny ‘mama’  

     tegen Tineke zeggen ? Huh? Dat kan toch niet ? ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…. Danniek haar zwangerschapsverlof er al weer op zit. En ze vanaf volgende week weer bij ons komt ? 

…. En dat ze Daley meeneemt om te spelen? Iedereen dit gezellig vindt? 

…. Mariska J terug gaat naar het Zwanenveld? We dat dan weer jammer vinden…. 
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6.	KWEBBELPRAAT……		

Lieke zegt tegen Saskia : "Ik maak even een kroprol”. 

Danny zegt tegen Dez : “Papa moet nog een uurtje werken en dan gaan we patat halen en naar huis.”  Waarop Arvid vraagt : 
“Danny, waar werk jij dan ? “  Vervolgens vraagt Danny: "Arvid , waar denk jij dat ik werk ?” “Uuuuh”,  antwoordt Arvid, “de 
snackbar?”    

Mariska  "'Kuif " ziet in Tessel  haar oor iets wits en vraagt  : "Tessel  heb je oorpijn?”  Tessel  antwoordt :" Neeee , dat zijn 
mijn nieuwe oorbellen !” ( ze had een propje  papier in haar oren gestopt )  

“Ik heb een vriend”,  zegt Evie.... “Die heet Kloasie en woont in Frankfurt maar hij praat Frans!” (groep Kaki) 

- Nycke staat buiten in de trein en roept heel hard "Wie wil er een ijsje?" De leidster antwoordt: ” Het is veel te koud voor 
ijsjes toch?”  Nycke denkt even na en roept vervolgens: "Wie wil er een patat Shoarma!?” HAHA!! 

 

5.	WIST	U	DAT…..	
NIEUWSBRIEF		MAART		2017	

De locatie aan de Stationsstraat heeft een nieuw 
lid voor de Ouderscommissie: Marjolein Meijering 
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