
 

 

11 Mei hebben we een  informatieavond gehouden voor de ouders van onze peuters. Na de 
zomervakantie starten er 2 peutergroepen in obs de Lisdodde aan het Ganzenveld. De Ukkies en de 
Pukkies. Intern worden de nodige aanpassingen gedaan door de gemeente zoals het creëren van 
extra toiletruimte, buitenspeelruimte, veilig hekwerk enz. Er is een mooi bord “Voorschool Lisdodde” in 
de maak.  

We zijn erg blij met de samenwerking met obs de Lisdodde en we voelen ons al prima thuis. We zitten 
er natuurlijk al een tijdje.  Ook de directie (Xander Assen, locatiehoofd en Wichard Vorsteveld, 
clusterdirecteur van de Lisdodde en de Vlonder) heeft aangegeven graag met ons te willen 
samenwerken.  Samen gaan we een doorgaande lijn voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar ontwikkelen. 
Met een zelfde visie en aanpak. Mooie kansen voor uw kind en voor ons een uitdaging waar we vol 
voor gaan. We zullen met de onderbouwcollega’s van de Lisdodde overleg hebben, gezamenlijke 
vieringen hebben, ouderinformatie op elkaar afstemmen en contact onderhouden met de directie. 
Veel kind-functies onder 1 dak waarbij ervaringen en aandachtspunten snel met elkaar uitgewisseld 
kunnen worden. Kortom: mooie ontwikkelingen !!! 

Uiteraard bent u als ouder vrij in het kiezen van de basisschool voor uw kind. 

Peuterleidsters: Saskia Lambers, Mariska Bruins, Samira Koops en coördinator Alma de Vries 

	 2.		PEUTERWERK	IN	DE	LISDODDE	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Hoi hoi, 
Mijn naam is Lindsay. 
Samen met mijn vriend en onze 5 
(B)engeltjes wonen wij in de Rietlanden. 
Naast mijn hobby's zoals de was �, hou 
ik er ook van om weekendjes weg te 
gaan, van vakantie, shoppen, wandelen 
en genieten van alles en iedereen om 
ons heen.Naast mijn kinderopvang thuis 
J ben ik alweer 5 jaar werkzaam als 
locatiehoofd bij kinderopvang Kwebbel 
(Villa Wilhelminastraat en Villa 
Stationsstraat). 
Voor mijn baan bij Kwebbel ben ik 9 jaar 
werkzaam geweest bij een ander 
kinderdagverblijf. 
De kinderen en mijn collega's zorgen 
ervoor dat ik elke dag met veel plezier 
naar mijn werk ga. 
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data:  
 

*4 en 5 juni Pinksteren 

*12 juni start BSO in de Barg. 

*18 juni Vaderdag 

*2 juli Kids Mud Run 
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Ik vind het belangrijk dat ouders hun 
kind met een goed gevoel naar 
Kwebbel brengen en onbezorgd naar 
hun werk kunnen gaan! 
Samen met mijn lieftallige collega 
Kim zorgen wij ervoor dat onze 
collega's elke week weer zijn voorzien 
van een planning. En dat ouders die 
ons mailen altijd zo spoedig mogelijk 
reactie van ons krijgen en daarnaast 
verzorgen we nog de "overige" 
administratie. Kortom geen dag is 
hetzelfde, en elke dag leer ik nog 
steeds! 

 
Groetjes Lindsay 

 
 

Zomervakantie gepland? 
Wilt u ons de data 
doorgeven?  



 

 

6.		
	
.	

Er vindt een wisseling plaats. Krista Koopal is  locatiehoofd bij het Zwanenveld. Zij gaat naar de locatie  
in Parc Sandur. Alma de Vries is daar locatiehoofd en komt naar het Zwanenveld. Alma heeft veel 
ervaring met peuters en zal ook hier te zien zijn. We wensen beide collega’s heel veel succes en 
werkplezier 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                            

4.	KWEBBELPRAAT……		

Cato & Nycke hebben alle leesboekjes in de stoel liggen. Ik vraag aan ze wat dat is? Zegt Cato: “ De boebliotheek!”  

Amber zegt tegen Thijmen: “Thijmen wil je nu even stoppen met groeien? Je bent al zo groot!” Waarop Thijmen moet 
lachen….. Daarna kijken de kinderen wie groter is… Waarop 1 kindje zegt:” Ik ben te klein voor mijn leven! “(Leeftijd)   

Leidster Mireille werkt na een lange weer op een groep … Flynn (BSO) kwam binnen en zegt: “Hee ik weet jou nog! Ik vond jou altijd 
zo lief!”   

Leidster Kathy zwaait naar leidster Amber die vrij is. Elize	zegt: “Dag Amber, Amber werken! “ 

We praten over oorbellen. "Mijn mama heeft een oorbel in haar buik", zegt Mase. “Als ze gaat groeien, gaan ze in haar oren...” 

 Samira vraagt aan Niek hoe oud zijn zusje is.. Waarop Niek antwoordt :”Ze is nog geen 2 ze blijft nog wel een paar uren 1!” 

Wat zullen we eens gaan doen zegt Mariska Jeuring tegen de kinderen? Of zullen we op de kop gaan staan dubbeltjes schieten ? 
“Uh nee joh”, zegt Arvid,” ik kan nie top de kop lopen!” 

	Dilano:” Jullie moeten wel goed voor jullie bloemen zorgen!” Leidster:” Welke	 bloemen, hoezo?” Dilano:” Jullie	 bloemen zijn 
helemaal hard geworden!” (Nep bloemen) 

	Mirte maakt een puzzel en zegt lachend:” Maja je mag niet kijken.” Maja kijkt stiekem toch! Waarop Mirte zegt: “Hey! Je mag niet 

spiekeren!”	
Lennon zegt: “Oh Laura, mijn buik knort als een varkentje.” 

We zitten buiten aan tafel en er loopt een mier over tafel. Kian: “De meeste mieren houden van klimmen! “  

Bram B: “Een bok had mij een keer gebokkeld.” 

Ella: “Ik kan ook wel tellen in de Bimboe!” (spelletje: 10 tellen in de rimboe) 
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3.		BSO	IN	OBS	DE	BARG	(BARGERES)					
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Na veelvuldig overleg met de gemeente en de directie van obs de Barg zijn we blij dat we 12 juni kunnen 
starten met een BSO groep in obs de Barg. De kinderen uit de Bargeres die BSO afnemen bij ons gaan nu 
nog naar de locatie Villa Wilhelminastraat. Als de kinderen van groep KOPER straks naar obs de Barg gaan 
mogen ze gebruik maken van de prachtige binnen- en buitenspeelruimte. Het biedt veel mogelijkheden en 
vrijheden! We zullen er weer een echte Kwebbel BSO van maken: gezellig, huiselijk, uitdagend met 
activiteitenplekken en rustplekken. Ook Patrick Zuidersma (locatiehoofd obs de Barg) is blij met de invulling 
van Kwebbel binnen zijn school. We zijn van harte welkom en dat voelt goed. Voor vragen kunt u terecht bij 
de locatiehoofden Lindsay en Kim. Omdat er ruimte vrij komt bij Villa Wilhelminastraat starten we daar 
babyopvang. Alle betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd. 

5.	WISSELING	



 

 

…. Lucia voor het eerst oma wordt. 

…. De kinderen lekker van dit warme weer genieten. 

…. Wij een nieuwe driewieler voor drie kinderen hebben. 

																												
	 

 …. Wij nog niet van alle ouders foto’s hebben ontvangen!!? En wij dit wel heel leuk zouden vinden 
voor ons thema…. 

…. Wij nu een zandbak hebben!! 

…. Wij druk bezig zijn	met de voorbereidingen voor Vaderdag? 

…. Wij per 12 juni ook weer baby’s gaan opvangen aan de Wilhelminastraat?  

….Wij een BSO starten in de Bargeres in basisschool de Barg? Wij hier heel veel zin in hebben!!  

…. Wij graag zonnebrand (voorzien van naam) ontvangen van de ouders voor hun kind/kinderen.  

…. Puk van groep geel en groen nieuwe kleertjes heeft, dankzij de oma van Liam. 

…. Jannie in blije verwachting is van haar eerste kindje. 

…. Laura haar rijbewijs heeft gehaald. Topper! 

…. Maja sinds kort ook locatiehoofd is op het Zwanenveld. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

… Het fijn zou zijn dat wanneer uw kind niet  of aanzienlijk later komt u dan even belt? 

…. Alma vanaf aankomende week al halve dagen op Peuterwerk meedraait en we Krista hartelijk  

     welkom terug heten? 

…. We ouders willen vragen zonnebrandcrème voor de kinderen	mee te geven, voorzien van naam? 
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Net als vorig jaar wil Kwebbel met zo veel mogelijk BSO kinderen 
meedoen aan de Kids Mud Run op 2 juli.  Je kunt je opgeven bij de 
leid(st)er van je groep. Een zwemdiploma is een vereiste. Meer 
informatie hierover volgt.  

Kijk ook op: http://bijdaanevents.nl/kids-mud-run/ 

Graag doorgeven wanneer uw kind NIET naar de opvang komt. Denk 
ook aan: schoolreis, studiedagen school, vrije dagen……Helaas wordt 
dit nog vaak vergeten en komen we in de problemen. 


