
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

   

Hallo allemaal,  

Mijn naam is Rachel van Klinken en ik 
ben 21 jaar oud. Ik woon in Emmen 
(Barger-Oosterveld) samen met mijn 
moeder, stiefvader en mijn zusje. De 
afgelopen 2 jaar heb ik stage gelopen bij 
Kwebbel en ik heb de mogelijkheid 
gekregen om hier te komen werken. 
Vanaf juli zal ik gaan starten. Hier kijk ik 
erg naar uit. Ik zal voornamelijk  te 
vinden zijn aan het Zwanenveld maar 
ook op de andere locaties kun je mij 
tegenkomen.  

Wat ik zo leuk vind aan kinderen, is dat 
elke dag anders is. Kinderen brengen 
zoveel gezelligheid. Het begeleiden en 
verzorgen is iets wat ik graag doe. Elke 
dag is weer opnieuw een feestje als je al 
die blije gezichtjes weer ziet. Ik geniet 
ervan om met alle kindjes en collega’s 
een fijne en veilige omgeving te creëren 
waarin iedereen zich op zijn eigen 
manier kan ontwikkelen. Ieder kind is 
UNIEK! 

 
	

	

1. EVEN	VOORSTELLEN	

NIEUWSBRIEF	JULI		2017	

Belangri jke  

data:  
 

*21 juli laatste schooldag 
basisonderwijs 

*na de zomervakantie starten 
een aantal BSO kinderen in hun 
nieuwe locatie. 
(Lisdodde/Vlonder) 

*do. 21 juli laatste schooldag 
obs de Lisdodde (i.v.m. interne 
verhuizingen) 
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Na prettig overleg met  de directie van obs de Vlonder zijn we blij dat we na de 
zomervakantie daar kunnen starten met BSO groep Grijs. De kinderen van 
groep Grijs gaan nu nog naar de locatie aan het Zwanenveld. In de 
zomervakantie worden deze units afgebroken. De kinderen kunnen straks 
gebruik maken van de prachtige binnen- en buitenspeelruimte bij school met 
al hun mogelijkheden en vrijheden! Ook hier zullen we er weer een echte 
Kwebbel BSO van maken: gezellig, huiselijk, uitdagend met activiteitenplekken 
en rustplekken. Ook de directie van de Vlonder is blij met de invulling van 
Kwebbel binnen de school. We zijn van harte welkom en dat voelt goed. Voor 
vragen kunt u terecht bij de locatiehoofden van het Zwanenveld. Alle 
betreffende ouders zijn hierover  inmiddels geïnformeerd. We wensen groep 
Grijs veel plezier met hun nieuwe stekkie. 

 

In mijn vrije tijd ben ik graag samen 
met mijn vriend en met mijn 
vriendinnen. Ik hou van shoppen, 
uitgaan en gezellige dingen doen. Ook 
ben ik in het weekend vaak te vinden 
in de sporthal, want een potje 
handbal kijken is ook iets wat ik 
graag doe.  

Ik hoop nog veel gezellige en 
leerzame jaren werkzaam te zijn bij 
Kwebbel. Ik zie jullie graag op een 
van de locaties.  

Lieve groetjes,  

Rachel 
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3.	KWEBBELPRAAT……		

Malin vraagt: “Mag ik wel met blote slippers in de zandbak?” 

 Bjorn zegt: “Als ik nu nog een keer in mijn broek plas moet ik maar in de blote piele.” 

Guus antwoordt nadat we een broodje gegeten hebben en hem gezegd wordt dat zijn gezicht gepoetst moet worden: “Ja, 
dat is goed hoor! Ik heb even met chocopasta mijn gezicht geverfd.” 

 Maartje zegt tegen Linda: “Jij lijkt op mijn baby aapje.” (knuffel) haha! 
 

Marona zit buiten met de kindjes op de grond en speelt met water. Ricardo ziet een volle gieter staan, houdt het boven 
Marona en begint te zingen: “Het regent, het regent.” haha. 
 

Mariska en Mase zijn bezig met vingers tellen. Mariska steekt 3 vingers op en Mase zegt: ” 3”. Mariska steekt 1 vinger op 
en Mase zegt: ” 1”. Mariska steekt 5 vingers op en vraagt:” Hoeveel steek ik er nu op?” Mase kijkt naar haar handen.. 
“uhmmm.. VEEL, zegt hij.” 

Thijs Koens vraagt: “Laura eet jij ook met je glimlach botjes?” Laura vraagt om uitleg en Thijs bedoelt de tanden. Laura 
antwoordt: “Ja daar eet ik ook mee.” “Nou ik niet, ik gewoon met mijn mond want ik eet altijd pap en dat kun je toch niet 
kauwen!”, antwoordt Thijs. 

Bij peuterwerk hebben we een vlieg. Mariska zegt: “Hup vlieg, naar buiten!” Waarop Nathan antwoordt: “Die mag niet naar 
buiten! Dat is Jan !” 

Maja vraagt: “Wie heeft er gepoept?” Pepijn roept: “Ikke! ........ niet!” 

De zon gaat achter de wolken, Lenthe zegt: “Het wordt een beetje schaduwig!  

Jens: “Dagmar zullen we gaan picknicken?” “Ja hoor”, zegt Dagmar. Jens geeft leidster Dagmar haar broodje en zegt: “Maar 
wel je korstjes op eten hoor!!!” 

Mariska J speelt stoeprandje met Tessa en Nick. Op een gegeven moment rolt de bal in de bosjes en geeft Mariska Nick 
toestemming om de bal te pakken. Hij kijkt haar verontwaardigd aan en zegt met 2 handen in de lucht:” Mariska, dat kan 
niet, daar zitten allemaal teeks in. “ 

Vince : “Mariska kijk ik heb een blote hemd”. 

 Dilano is bij Alles Kids geweest. Saskia zegt enthousiast: “Wat leuk, ik ben zaterdag ook geweest.” Dilano zegt: :”Ik niet, ik 
ga een andere week.” 
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4.	ZOMAAR	EEN	KIEKJE	



 

 

 ….	Als het warm weer is de kinderen zwemspullen mogen meenemen… Wel voorzien van naam. 

…. Wij een nieuw speelhuisje voor buiten hebben? 
…. Wij maandag (26-6) starten met het nieuwe thema: “Eet smakelijk!” 

 

…. Wij nu echt gestart zijn met onze nieuwe BSO groep in de Barg en dat de kids het super vinden? 
…. Er allemaal nieuwe baby’s zijn aan de Wilhelminastraat?? 
…. Jodie haar diploma heeft gehaald en nu echt bij ons komt werken? 

 

…. Sharon met zwangerschapsverlof is en wij haar in goede gezondheid terug verwachten op 9-10-2017.  

…. Wij net als Sharon en Almar ook reuze nieuwsgierig zijn naar het geslacht van hun baby?  

…. Dat wij het als pm-ers erg op prijs stellen, dat uw kind (jes) bij mooi weer voor de  

     eerste keer thuis wordt(en) ingesmeerd ? 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

…. Corinna zwanger is?? 

…. Jasmijn, Melle en Siem gezinsuitbreiding krijgen?? TWEE BROERTJES!! 

….. Sander en Lize een zusje hebben gekregen…….NOORTJE 
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…. De kinderen het nieuwe thema “Eet smakelijk” erg leuk vinden. 

…. De vakantieplanning bijna rond is. Dank je wel voor het op tijd doorgeven. 

…. Iedereen de nieuwe watertafel en het speelhuisje erg leuk vinden. 

 

Welkom Brendy Koop-Elling, ouder van Lian en Vajen,  bij de O.R. van de 
dagopvang aan het Zwanenveld! Mocht u als ouder van Kwebbel ook zitting 
willen nemen in onze O.R., dan bent u van harte welkom!  

 
 

Inmiddels is het welverdiende zwangerschapsverlof van Sharon Husers 
ingegaan.  We verwachten haar op 9 oktober, in goede gezondheid weer 
terug. 

Sharon, geniet ervan. Nu nog met z’n drietjes, straks viertjes…..  

Dit is de laatste nieuwsbrief voor 
de zomervakantie. We wensen 
iedereen een mooie, zonnige en 
veilige vakantie toe. De volgende 
nieuwsbrief komt uit op 1 
september 2017. 


