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Dit keer is de oudercommissie aan de 
beurt voor een voorstelrondjeJ. Wie zijn 
we, wat doen we en hoe vindt u ons: 
	

Een oudercommissie is in Nederland 
een medezeggenschapsorgaan in 
de kinderopvang, dat bestaat uit ouders 
die klant zijn van de betreffende 
kinderopvangorganisatie. De 
oudercommissie adviseert de 
leidinggevenden van de organisatie over 
verschillende zaken, waaronder 
pedagogisch beleid en kwaliteit. De 
oudercommissie kan de verbindende 
schakel zijn tussen Kwebbel en onze 
ouders. De oudercommissie adviseert 
over het beleid ten aanzien van: 
voeding, opvoeding, veiligheid en 
gezondheid, openingstijden,  spel- en 
ontwikkelingsactiviteiten, klachten en 
klachtenregeling en de prijs van 
kinderopvang.  

Tijdens bijeenkomsten bespreken de 
leden met elkaar en met de 
leidinggevenden van Kwebbel over deze 
onderwerpen. Hier worden notulen van 
gemaakt die op te vragen zijn bij de 
locaties. Kinderopvang Kwebbel wil een 
goede en professionele kinderopvang 
bieden maar kan niet zonder de 
inspraak en mening van ouders. We 
leveren immers geen kant en klaar 
product. De oudercommissie behartigt 
de belangen van ouders en kinderen. 
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De werkwijze van de oudercommissie 
is vastgelegd in een huishoudelijk 
reglement. (zie website) 

Het instellen van een 
oudercommissie is wettelijk verplicht 
en wordt dan ook gecontroleerd. De 
handhavingsplicht voor de Wet 
Kinderopvang ligt bij de gemeenten, 
die het toezicht hebben neergelegd 
bij de GGD's. 

Heeft u als ouder ideeën over het 
beleid en de kwaliteit van de opvang 
of loopt u als ouder tegen bepaalde 
zaken aan die alle ouders aangaan, 
dan kunt u hiermee terecht bij de 
oudercommissie. Ouders die vragen 
of opmerkingen hebben over zaken 
die specifiek betrekking hebben op 
hun eigen situatie kunnen in eerste 
instantie terecht bij de medewerkers 
en directie van Kwebbel. 
Ouders kunnen via de mail contact 
opnemen met de leden van de 
oudercommissie. De oudercommissie 
zal proberen om zo spoedig te 
reageren. 

Op de website (bij ‘informatie’ ) vindt 
u het emailadres van de 
oudercommissies van alle locaties en 
de namen van de 
oudercommissieleden.  

www.kinderopvangkwebbel.nl  

 

 

Op 14 juli zijn Almar en Sharon 
de trotse ouders geworden van 
Joy. Langs deze weg willen we 
jullie nogmaals feliciteren met 
deze prachtige gezonde 
dochter. 

 



 

 

De geboorte van een kindje is voor veel mensen een wonderbaarlijke gebeurtenis. Minstens even verwonderlijk is het 
rappe tempo waarin een kind zich op alle vlakken ontwikkelt. Kinderen die op een of andere manier wat extra zorg 
nodig hebben, kun je zo snel mogelijk helpen, zodat ze zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Zo werken wij als 
kinderopvangorganisatie binnen het project ‘Vroeg Erbij in Emmen’ samen met deskundigen op het gebied van 
opgroeien en opvoeden, zoals JGZ en Yorneo. Ook de andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in onze 
gemeente doen mee met Vroeg Erbij. Het is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin in onze gemeente. 

Misschien maakt u zich zorgen over de spraak, taal of motoriek? Of over het gedrag? Dan kunt u samen met een 
onafhankelijke medewerker van Vroeg Erbij bekijken wat de beste aanpak is. Ouders en medewerkers van het 
Kwebbel kunnen ervoor kiezen dat uw kind door een medewerker van Vroeg Erbij geobserveerd wordt op de groep, 
bijvoorbeeld met behulp van videobeelden. Samen met ouders worden de observaties besproken en gekeken welke 
begeleiding er eventueel nodig is zodat uw kind geen achterstand oploopt. Soms zijn enkele tips en adviezen al 
voldoende om verder te kunnen. Vroeg Erbij is dus ook voor de medewerkers van Kwebbel een fijne ondersteuning. 
Uiteraard doen we dit alleen in overleg met u als ouder! 

Een medewerker van Vroeg Erbij kan leidsters op de groep coachen bij situaties die op dat moment spelen. Er kan 
gekeken worden naar wat een groep nodig heeft en welke handvatten een leidster moet hebben om alle kinderen in 
de groep zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Zo kan ieder kind zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo 
ontwikkelen.  

Mocht u vragen hebben over de ontwikkelingen van uw kind of specifieke vragen hebben over de begeleiding en graag 
in contact komen met Vroeg Erbij dan kunt u dit altijd aangeven. Wij zorgen ervoor dat u contact kunt leggen. 

3. VROEG	ERBIJ	

6.		
	
.	

5.		KLASBORD	

Graag willen we u op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen.  

• Diederik Bangma gaat de opleiding PABO doen en is helaas gestopt bij ons.  

• Janet Platje gaat van de locatie Parc naar de Oeverzwaluw. 

• Mireille Schoonbeek en Doremieke Arends hebben een andere baan en nemen afscheid. 

• Voor de locatie Oever en Zwanenveld is Melissa Vestering een nieuwe oproepkracht. 

• Jodie Katoen is invalkracht bij Villa. 

• Rachel van Klinken en Caitlin Hospes (voorheen stagiaires) hebben een contract gekregen aan 
het Zwanenveld. 

We willen de vertrekkende medewerkers bedanken voor hun vaak jarenlange inzet en expertise. Succes 
met jullie loopbaan en wie weet tot ziens. Nieuwe mensen: van harte welkom bij Kwebbel. We wensen 
jullie veel plezier samen met ons, onze kinderen en ouders! 
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Er zijn wat wijzigingen in groepen geweest. Klasbord passen we aan en ouders krijgen hierover een mail. Het 
wachtwoord voor hun nieuwe groep krijgen ze toegestuurd maar zal ook in de ruimte hangen waar uw kind wordt 
opgevangen. 



 

 

…. Janet van Parc Sandur vanaf september aan de Oeverzwaluw komt werken. 

…. We in september beginnen met een nieuw thema: ‘Reuzen en kabouters.’ 

…. We een hele gezellige zomervakantie achter de rug hebben. 

 

 …. Wij het erg fijn vinden dat de tassen eerst leeg gehaald worden voordat ze in de tassenbak gaan	

…. Dat Mireille afscheid heeft genomen omdat ze een andere baan heeft! 

…. Dat Roin, Twan en Cato na de vakantie  naar school gaan en wij ze heel veel plezier wensen. 
Jop en Daan straks gaan spelen bij Kwebbel Parc Sandur. 

 

…. Mino en Anna Lou zijn verhuisd en afscheid hebben genomen van Kwebbel.  

…. Jodie ook bij ons komt werken als invalkracht! 

…. Baby Erin bij ons komt spelen, per 1 september: welkom Erin J 

		
 

…. Wij allen heel trots zijn op onze nieuwe lokalen ? 
 
…. Martje en Ruben  ( ouders van Merlijn  & Abel ) op 12 augustus  in het huwelijksbootje zijn gestapt ? 
 
…. Dat er vanaf maandag 4 sept. een kraammand aan het Zwanenveld staat voor Sharon & Joy ?  
( Hier mogen kinderen cadeautjes , tekeningen of knutselwerkjes in leggen ) 
 
…. Dat er een mooi verkeersplein is geverfd op het Zwanenveld ? 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

…. Wij het heel fijn zouden vinden dat iedereen er aan denkt het hek te sluiten bij aankomst en vertrek (veiligheid 
van de kinderen!!!) 
…. Wij na de zomervakantie een aantal nieuwe kindjes verwelkomen en we het super gezellig vinden dat ze 
komen spelen op locatie Parc.  
…. Maar we ook afscheid nemen van een paar kindjes en wij hun ontzettend veel plezier wensen op de 
basisschool! 
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7.	KWEBBELPRAAT……		

*Thijn: “Guuuhuuus! Wat doe je nu! Zo gaat het treinspoor kapot!” Guus: “Oooh, maar dat deed ik niet, dat deed mijn voet.” 
 

*Guus: “Weet je? Ik heb een nieuwe zwembroek van de postbode gekregen.” J 

 
*Krista vraagt aan Niek: "Heb jij al waterpokjes gehad Niek?" Waarop Niek zegt: "Jaaaa en mijn papa ook al hoor!" 

 
*Jeanet kijkt in de lucht naar de donkere wolken en zegt: "Moet je kijken wat een lucht!" Waarop Luca zegt: "Ik ruik 
helemaal niks!" 

*Ricardo zit met Wilja aan tafel. Wilja zegt: “Ik ben nog een beetje moe.” Ricardo zegt:” Daar zijn de bedjes.” 
Wilja vraagt: “Mag ik dan even naar bed?” Ricardo: “Dat lijkt me niet!” 

 *De lampen in de gang knipperen. Twan zegt: “De lampen gaan uit en dicht!” 

 *Ilse vraagt aan Stan: “Stan wil jij je schoenen uit?”  “Ja”, zegt Stan, “Ik wil op blote sokken lopen!” 

 *Stan roept: “Ijsjes te koop, ijsjes te koop!” 
Cas loopt naar Stan toe en zegt: “Doe mij maar een cracker met jam!” 
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