
 

 

De actie waarbij door de b.s.o kinderen geld werd ingezameld voor Cliniclowns 

heeft maar liefst 750 euro opgeleverd ! In hun eigen webwinkeltje konden de 

kinderen artikelen als een broodtrommel, muismat, beker, magneten enz. 

verkopen, met hun eigen tekening erop. Het geld gaat naar dit goede doel en we 

hopen dat veel zieke en gehandicapte kinderen blij gemaakt kunnen worden. 

Super gedaan b.s.o. kids! En papa’s en mama’s en ….bedankt voor de donaties. 

3. ACTIE CINICLOWNS EEN SUCCES! 

 2.  HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Sharon Jellema, ik ben 19 

jaar oud en woon in Schoonebeek. Ik 

werk sinds december met heel veel 

plezier bij Kwebbel. Ik ben voornamelijk 

op de locatie Parc Sandur te vinden, maar 

ook op de locaties Oeverzwaluw en 

Zwanenveld kunt u mij weleens 

tegenkomen. 

In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door 

met mijn vriend Tim en met mijn vrienden 

en vriendinnen. Ook hou ik van winkelen, 

uitgaan en dansen. Zelf zit ik op 

streetdance/hip hop en dans ik 

regelmatig wedstrijden door heel 

Nederland. Voordat ik bij Kwebbel werkte 

heb ik zelf ook dansles gegeven aan 

jongere kinderen. 
 

 

1. EVEN VOORSTELLEN 

NIEUWSBRIEF APRIL  2017 

Belangrijke  data: 

13 april Paasonbijt 

dagopvang 

*14 april Goede Vrijdag 

(Kwebbel open) 

*16 en 17 april Pasen 

(Kwebbel gesloten) 

*24 tm 28 april meivakantie 

basisonderwijs 

*27 april Koningsdag 

(Kwebbel gesloten) 

*11 mei Info avond 

Peuterwerk-ouders 
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6. …WIST U DAT 
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*Wij zijn blij te mogen mededelen dat de pantoffels weer mee naar huis kunnen.  

*Daarvoor in de plaats zien we graag dat u weer zonnebrandcrème mee geeft naar de 

opvang. Graag voorzien van naam. 

*Ook willen we u vragen voldoende luiers mee te geven aan uw kind.  

*Goede Vrijdag zijn wij geopend. Als er weinig kinderen zijn kan het voorkomen dat 

we groepen samenvoegen, mits de kind-ratio het toelaat. 

 

Van kleins af aan was het al duidelijk 

voor mij dat ik met kinderen wilde 

gaan werken. Het werk is namelijk zo 

dankbaar en geeft mij veel energie. Ik 

vind het geweldig om alle kinderen te 

zien groeien. Elke keer kijk ik er weer 

naar uit om jullie kinderen op te 

vangen en ze een gezellige dag te 

bezorgen bij Kwebbel. 

‘’Als je doet wat je leuk vindt, hoef je 

nooit meer te werken.’’ 

Ik hoop nog veel gezellige en leerzame 

jaren werkzaam te zijn bij Kwebbel. Tot 

ziens op een van de locaties! 

Groetjes, Sharon 
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5. KWEBBELPRAAT……  

*De leidster zegt tegen Fay: “Wat ben jij een grote knappe zus! Grote meid hoor!” “Ja”,  zegt Fay, “ik ben al 100 km. 

Dat zegt mama altijd!” 

*Dez vertelt dat hij zijn zwemdiploma heeft gehaald. Lotte zegt: “Ik heb ook een piloma.” 

*Tineke zegt in het drents tegen Mariska: “We hebben tied te kort.” Merlijn reageert: ‘Wat? Heb je tieten te kort?” 

haha 

*De lievelingsknuffel van Emma is ook de lievelingsknuffel van een aap in de dierentuin. De mama van Emma moest 

vechten om hem weer terug te krijgen. 

*Tijdens het buitenspelen kijkt Pepijn omhoog en zegt: “De maan doet het niet vandaag.” 

*Diederik vraag aan Luca of hij weet wat een watermeloen is. “Ja”, zegt hij, “dat is zo’n grote bowlingbal.” 

*Nick L., Wodan en Dilano graven een gat. Volgens Dilano zijn ze al bijna bij China! “ Ja”, zegt Wodan, “want daar zijn 

heel veel meisjes!” 

*Saar B.: “Ik heb honger in mijn eten!” 

*Diederik heeft gesprekjes met de ‘ Lila-kindjes’ : “ Norah, je lijkt op je mama.” “Nee”, zegt ze, “ mama heeft veel 

korter haar!” “Thijs Coens, lijk jij op je papa?” “Nee”, zegt Thijs “ papa is veel groter dan dat ik ben.”  “Ruben van der 

Wal, lijk jij op je papa?” “ Nee”, zegt Ruben, “ mijn papa heeft veel grotere t-shirts!” ☺ 
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4.    HERHAALDE MEDEDELING 
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In de vorige nieuwsbrief heeft een uitgebreide mededeling gestaan over de nieuwe uurtarieven  

per 01-05-2017: 
• Reguliere dagopvang  6,73 EURO 

• Flexibele dagopvang  7,03 EURO 

• Reguliere buitenschoolse opvang  6,73 EURO 

• Flexibele buitenschoolse opvang  7,03 EURO 

• Peuterwerk  6,94 EURO 

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

Vergeet u dit niet te melden bij de belasting? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor tussen 9:00-12:00 uur 
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…. Dat Britta deze maand al 10 jaar bij Kwebbel in dienst is. GEFELICITEERD!!! 

….Dat de kinderen weer heerlijk genieten van het mooie weer. 

….Dat er weer veel nieuwe baby’s/kindjes bij ons komen spelen. 

  

 …. Liv, ELine & Esmee over zijn naar groep Kaki.. - 

…. Wij vanaf nu alle tassen van de kinderen van Denim & Kaki in de grote bak op de gang bewaren?  

…. Wij met het mooie weer veel buiten zijn en vaak wandelingen maken door het centrum? 

…. Vigo weer gezellig bij ons op de BSO komt spelen!!! 

…. Ilse een broertje & een zusje heeft gekregen… genaamd Tygo & Maud ☺ ☺  

    Gefeliciteerd Papa, Mama en Ilse.  

 …. Naomi & Boaz eind april afscheid nemen van ons en wij dit heel erg jammer vinden☹!!  

…. 29 maart de eerste groep Pm/ers weer een herhaling krijgt van bhv en ehbo 

…. De actie van de clinic clowns een enorm succes is , en wij super trots zijn op iedereen . 

…. Wij erg blij zijn met de nieuwe Stint . 
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  …. Wist u dat Babet 4 jaar is geworden en dus naar de Basisschool mag. We wensen haar veel plezier maar zullen 
haar missen 
…. Wist u dat Mark Nederlands kampioen karate is geworden? Hartstikke goed! Gefeliciteerd! 
 
  …. Wist u dat onze drie musketiers: Bruce, Riven en Siem over zijn naar groep paars en hier heel veel 'grote-jongens-
dingen' leren 
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6. WIST U DAT….. 
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