NIEUWSBRIEF OKTOBER
In dit nummer:

1. EVEN VOORSTELLEN
Hoii hoii,

1. EVEN VOORSTELLEN
2. KLASBORD
3. BEDANKT DAT JE
LANGZAMER RIJDT
4. HALOWEEN
5. BORD VOORSCHOOL
6. …WIST U DAT
7. MENTORSCHAP

Mijn naam is Jodie Katoen en ik ben 22
jaar. Ik woon in Valthermond samen met
mijn ouders en zussen. 30 Juni heb ik
mijn diploma Sociaal Agogisch Werk
behaald. 3 Jaar heb ik stage gelopen
bij Kwebbel en nu heb ik een contract
gekregen en daar ben ik super blij mee!
Mij zul je het meest tegenkomen bij de
locatie
Wilhelminastraat
en
Stationsstraat maar ook bij andere
locaties ben ik te vinden.
Wat ik zo leuk vind aan het werken met
kinderen is dat je de ontwikkeling volgt.
Van een kleine ukkepuk die nog niks
kan naar een kleuter die al meer
zelfstandig wordt.

Ook vind ik het leuk om te zien hoe
de kinderen met elkaar spelen, hoe
ze op kunnen gaan in een rollenspel.
Ik doe graag mee met de kinderen als
ze aan het spelen zijn. En even lekker
gek dansen met de kinderen vind ik
ook fantastisch.
In mijn vrije tijd ben ik meestal aan
het sporten. Hardlopen, fietsen,
zwemmen en elke avond doe ik workouts. Maar wat leuks doen met
vrienden sla ik ook zeker niet af.
Groetjesss

Jodie Katoen (:

2. KLASBORD
We willen u vragen om de informatie op ‘klasbord’ goed in de gaten te houden. Er
staan vaak foto’s op. Maar ook belangrijke informatie over tijden of veranderingen
worden hierop vermeld. Vriendelijk bedankt.

Belangrijke data:
3. BEDANKT DAT JE LANGZAMER RIJDT
*4 okt. Start
Kinderboekenweek

De buurtbewoners aan de Oeverzwaluw hebben hun zorg geuit over het
feit dat klanten van onze kinderopvang toch nog vaak te hard rijden in de
straat. Wij trekken ons dat aan. Veiligheid staat voorop en kinderen zijn
onvoorspelbaar dus kunt u niet langzaam genoeg rijden. Ook in uw eigen
straat houdt u rekening met de kinderen. Wij gaan er vanuit dat u zelf
weet of u zich aan de snelheid houdt. En dus of u zich aangesproken
moet voelen of niet.

*9 okt. Sharon Husers begint
weer na haar bevallingsverlof
*28 okt. Halloween Party

Mochten er meer klachten komen dan gaan we ouders persoonlijk
aanspreken. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is.
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4. HALLOWEEN

NIEUWSBRIEF OKTOBER

5. BORD VOORSCHOOL
In obs de Lisdodde hebben we op dit moment 2 peutergroepen die goed draaien! De ruimtes zijn
vernieuwd en aangepast aan de leeftijdsgroep. Evenals de toiletgroep. Trots zijn we dat we vanaf januari
2018 in de gemeente Emmen een officiële Voorschool zijn. Er wordt niet anders gewerkt dan dat we nu
doen maar vanaf dan zijn we officieel verbonden aan de Lisdodde, vallen onder de onderwijsinspectie en
hebben recht op gelden. Heeft u het nieuwe bord al gespot???

www. kinderopvangkwebbel.nl

administratie@kinderopvangkwebbel.nl

0591-561999

2017

PAGINA 3

6. WIST U DAT…..
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017
.... Corrina met zwangerschapsverlof is. We haar gaan missen maar een heel fijn verlof wensen.
…. Susanne in blijde verwachting is van haar derde kindje.
…. Het BSO KWEBBEL HALLOWEENFEEST dit jaar op locatie Parc Sandur wordt gehouden? Spannend!

…. De pantoffeltijd weer aangebroken is.
…. De kinderen het thema “Reuzen en kabouters” erg leuk vinden.
…. Onze stagiaires Jessica, Lisa en Amber weer aan de slag zijn. Heel veel plezier het komende leerjaar!!
…. Er weer veel nieuwe jasjes zijn en het erg handig is om de naam in de jas te zetten.

…. Wij het prettig vinden dat de namen in de tassen, jassen en het schoeisel staan !
…. Er vaak kledingstukken blijven liggen en we hier een bak voor hebben? U altijd mag kijken!!!
…. Er achter de coulissen weer hard wordt gewerkt aan een Halloween feest?

…. Elise een zusje heeft gekregen en ze heet Demi.
…. De baby’s op groep Zilver een flinke groeispurt hebben gemaakt?
…. Wij weer op onze locatie een buitenbedje hebben? Ouders voor akkoord een formulier kunnen tekenen.

…. Wij 5 nieuwe kinderen op de groepen hebben: Miro, Zoë, Delayla, Peter en Merel..Welkom!
…. Lana over gaat naar groep Denim.
…. Wij zijn begonnen met een nieuw thema van Uk en Puk: ‘’Reuzen en kabouters’’.

7. MENTORSCHAP
Misschien hebt u al iets gehoord over de nieuwe wet die ingaat per 1-1-2018. IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang)
Achter de schermen zijn we ons al aan het voorbereiden. Zo krijgen alle kinderen per 1 januari een mentor toegewezen. De
mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij/hij volgt de ontwikkeling van het kind, is het eerste aanspreekpunt
voor ouders (en in de BSO ook voor het kind). Pedagogische medewerkers hebben ieder kind ‘in beeld’ en volgen het in zijn
ontwikkeling. Zo kunnen ze aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het stimuleren de volgende stap te zetten. De
wijziging zorgt voor meer duidelijkheid. Daarbij draagt hij bij aan het streven naar nog betere ontwikkelingsmogelijkheden
voor het jonge kind. In ons algemeen pedagogisch beleidsplan zullen we het mentorschap omschrijven, laten lezen door de
Oudercommissie leden en op 1 januari plaatsen op de site.
Uiteraard krijgt u als ouder t.z.t. bericht wie de mentor van uw kind wordt. Een prima ontwikkeling lijkt ons!

www. kinderopvangkwebbel.nl

administratie@kinderopvangkwebbel.nl

0591-561999

