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Hallo, 

Mijn naam Lisa Janssen en ik ben 30 
jaar.Ik woon samen met mijn man en 
twee dochtertjes in de Rietlanden. 

Vanaf 18 april werk ik bij Kwebbel. 
Voornamelijk op de locaties 
Stationsstraat en Wilhelminastraat. 

In mijn vrije tijd ben ik graag aan het 
bakken of spreek ik af met vrienden of 
familie. Gezellig bij iemand thuis zitten 
en een spel doen.  Of wij nodigen 
mensen uit en ik ga lekker voor ze 
koken. Natuurlijk staan mijn kinderen op 
nummer 1 en gaat daar mijn meeste 
aandacht naartoe ;-) 
	

 

1. EVEN	VOORSTELLEN	
NIEUWSBRIEF		MEI		2017	

Belangri jke  

data:  
 

*4 mei Dodenherdenking 

*5 mei Bevrijdingsdag 

*8 mei Sharon Husers jarig 

*14 mei Moederdag 

*25 mei Hemelvaartsdag 

4 en 5 juni Pinksteren 

6 juni leerlingen Lisdodde vrij 
(i.v.m. team-dag) 
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Op dit moment hebben we 3 noodlokalen van obs de Lisdodde aan het Zwanenveld 
in gebruik. Deze worden aan het eind van dit schooljaar afgebroken. In de 
zomervakantie van  2017 krijgen wij daarom 2 lokalen binnen o.b.s. de Lisdodde 
aan het Ganzenveld 85. Deze lokalen zullen wij de ochtenden gaan gebruiken voor 
Peuterwerk en de middagen voor onze jongste BSO-kinderen. Zoals het nu lijkt 
zullen de kinderen uit groep 1 en 2 van de bassischolen de Lisdodde, de Ijsvogel, 
het Talent en de Delftlanden opgevangen worden aan het Ganzenveld 85. Alle 
kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de bassischolen de Lisdodde, de 
Ijsvogel, het Talent en de Delftlanden zullen worden opgevangen bij onze BSO-
locatie aan het Zwanenveld 5 bij de korfbalvereniging EKC 2000. De indeling is een 
inschatting. Eind mei is de kindplanning definitief en zullen we dit met ouders 
communiceren. 

Met trots kunnen wij vermelden dat wij ook een lokaal krijgen binnen o.b.s. de 
Vlonder. In dit lokaal zullen de kinderen van de bassischolen het Anker, de 
Diedeldoorn en de Vlonder worden opgevangen. Ouders zijn inmiddels op de 
hoogte hiervan. We zullen z.s.m. bekend maken welke leidsters er komen op de 
groepen. 

Met kinderen werken is iets wat altijd 
al bij mij heeft gepast. Het begon met 
oppas baantjes en later heb ik SPW 
afgerond zodat ik in de kinderopvang 
kon werken. Het is de plek waar ik mij  
thuis voel en ik zou niks liever willen 
doen. 

Met een theelepel gekkigheid, een 
eetlepel verzorging en 100 gram 
creativiteit wordt het vast en zeker 
een leuke dag samen met de 
collega’s en de kinderen van 
Kwebbel! 

Ik zie u snel op een van de locaties! 

Groetjes Lisa 



 

 

6.		
	
.	

3.	WIJ	VALLEN	NIET	UIT	BOMEN.NL		

 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

4.	KWEBBELPRAAT……		

Julian pakt een stukje appel en zegt : “Hmmm.. lekkere pittige appel !”Haha 
 Ik ( Marieke ) maak in Marit’s haar een staartje waarop Marit vraagt : “Marieke, ben ik nu prachtig ?” 
 Semm vraagt aan Marona: “ Er bestaat toch geen gruffalo..?”  “Nee hoor”,  zegt Marona .“Nee, alleen buffelo's he”, zegt 
Semm. !  
Marona vraagt: “ Wat is het binnenkort?” (wijst naar de paaseitjes)  “Paas eieren dag”,  zegt Cato ! 
Twan zegt : “Ik had een splinster in mijn vinger.” 

Fleur: “WWEETTTJJJEEE??”  “Ik ben verliefd op Ryan.” (Ryan begint te blozen J) 

Casper en Thijmen zitten in de auto bij Lindsay die Casper vraagt wat hij later wil worden. “Net zoals papa auto’s verkopen? 
Of bij de politie of brandweer?’’ Waarop Casper zegt: ‘’NEEEE niet bij de politie, dan moet ik de hele dag in de gevangenis!!”. 

Luca: “Ik ben ook al een keer ziek geweest.” Samira:” Wat had je dan?” Luca:” Een bacterie, een groene.” 
Jannie vraagt aan Joep : “Ben je naar de kapper geweest?” “Ja”, zegt Joep, “maar ze hebben 3 haartjes vergeten.” 

“Bob zit je al lang op de wc?” “Uh nou, eigenlijk best wel een paar uur.” 
 Iwan Hendricks noemt een paar automerken , van auto’s die op de parkeerplaats staan….”Die zwarte is een zusnoekie en 
die witte is een frod!” 

Jasper vraagt aan leidster Danniek:” waar was je al die tijd?” Danniek: “Ik was thuis bij de baby.”  Jasper: “Oh maar je was 
echt lang vrij. Dus dan kon je lekker lang chillen!!!”	

Femke wil heel graag het ‘Mango spel’ spelen (commando spel) Haha!	

Malin Ella en Melle lopen in een lange rij en roepen: “Wij lopen de mayonaise!!”	

Femke vraagt: “Als ik groot ben, zijn jullie hier dan ook nog??” “Ja?” “Gelukkig want dan kan ik mijn kinderen hier ook heen 
brengen.” 

Guus zit op de wc en roept ineens: “Er kwam een brandweerslang uit.” (de grote vent had een "poepie" gedaan op de wc). 

Elin zit in de stint en vraagt aan een jongetje van het Zwanenveld: “Heb jij te lang in de zon gezeten?” “Nee hoor”, zegt het 
jongetje,” ik kom uit Bonaire.” 
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In de Drentse natuur komen veel teken en eikenprocessierupsen voor. Beide kunnen 
gezondheidsklachten veroorzaken. Veel mensen denken dat de teek en de eikenprocessierups 
uit bomen vallen. Met de nieuwe campagne van de GGD willen ze ouders en kinderen laten weten 
dat dit niet het geval is. Meer info: www.wijvallennietuitbomen.nl. Indien u vragen heeft over de 
ziekte van Lyme, teken of de eikenprocessierups kunt u contact opnemen met de GGD via 0592-
306300. 
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…. De gezonde traktaties erg goed in de smaak vallen. 
…. Amber er een tijdje tussen uit is geweest maar nu weer gezellig komt stage lopen. 
…. We voor het eerst een rondje hebben gereden met de stint. De kids vonden het geweldig. (zie foto) 

 …. wij een nieuwe collega hebben ? Welkom Lisa 
 …. wij de groepen per 1 mei gaan veranderen ? 
…. wij het fijn vinden dat de namen van de kinderen in de jassen / schoenen / flessen staan J!?                                 

	 

….Leidster Kathy bijna jarig is  !!! 

…. Wij al druk aan het voorbereiden zijn voor moederdag   

…. We in week 18 weer starten met een leuk Uk&Puk thema: ‘Ik en mijn familie.’ 

…. Locatie Zwanenveld 1 gaat verdwijnen ? 
…. Jannie Meppelink vrijdag 21 april in het huwelijksbootje is gestapt ? 
…. Onze stagiares Rachel en Caitlinn bijna klaar zijn met stage periode bij Kwebbel ? 

                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

…. De flessen en poederbakjes van groep roze nog niet allemaal voorzien zijn van naam? 

…. We de kinderen goed insmeren met zonnebrand crème (graag meenemen) 

…. Het buitenhek gesloten moeten worden. Het nu helaas te vaak nog open blijft staan!	

www.	kinderopvangkwebbel.nl								administratie@kinderopvangkwebbel.nl											0591-561999	

 

PAGINA	3		
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5.	WIST	U	DAT…..	
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Zou u de bakken met reserve 
kleding willen controleren? Er zit 
vnl. winterkleding in en niet alles 
past meer!!! 

 

Er is veel vraag naar flexibele opvang. Dit bieden wij graag. Wel is het 
belangrijk dat de leidsters van uw kind(eren) uiterlijk op de donderdag 
horen wanneer uw kind die week erop komt. Dit om problemen met het 
aantal toegestane kinderen te voorkomen.  

7.		RESERVEKLEDING		


