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Hallo,  

Mijn naam is Caitlin Hospes, ik ben 24 

jaar en ik woon in Emmen.  

Ik woon samen met mijn vader, mijn 

broer en mijn 2 hondjes. 

De afgelopen 2 jaar ben ik als stagiaire 

aan het werk geweest bij Kwebbel en na 

het behalen van mijn diploma in juni, 

heb ik de mogelijkheid gekregen om aan 

het werk te gaan als leidster bij 

Kwebbel. Sinds juli ben ik voornamelijk 

te vinden aan het Zwanenveld bij de 

groepen geel/groen en zwart. Maar u 

zult mij ook op een andere groep tegen 

kunnen komen.  

 

Het leukste aan het werken met 

kinderen vind ik dat je zoveel van elkaar 

kunt leren en dat de kinderen je met 

hun aanwezigheid blij kunnen maken. 

Om gezellig met elkaar een boekje te 

lezen, liedjes te zingen, de kinderen iets 

leren of een mooi knutselwerkje te 

maken vind ik ook erg leuk om te doen. 
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Het bieden van een veilige en stabiele 

omgeving vind ik ook erg belangrijk! De 

kinderen moeten je kunnen vertrouwen 

en zich goed voelen bij ons. 

 

In mijn vrije tijd kan ik genieten van 

kleine dingen: op de bank een filmpje 

kijken, met de honden wandelen. Maar 

ook vind ik het leuk om met 

vriendinnen wat leuks te gaan doen: uit 

eten te gaan of naar de bioscoop.  

 

Ik hoop nog vele leuke en leerzame 

tijden  te mogen beleven bij Kwebbel. 

 

Groetjes, 

Caitlin 

 

 

Wilt u weer  

pantoffels 

meegeven 

Eline Wielens (locatiehoofd Parc) gaat een 

nieuwe uitdaging aan. Ze heeft al jaren 

een PABO diploma en gaat terug naar het 

onderwijs in januari 2018. We wensen je 

heeeeel veel succes Eline! 

Het Halloween feest was een groot succes. 

Complimenten ook voor de organisatie! 

Foto’s zijn te vinden op Instagram en 

Facebook. Ook vindt u daar de foto’s van 

het uitje naar het kabouterpad  en de 

Hippo Fun en Speeldagen. Het touwtje 

springen bij de BSO, het bezoekje van 

Kaas Kip en nog veel meer leuks!!! 
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4. TARIEFSWIJZIGING 

De luiers van de dagopvang kinderen zullen vanaf januari 2018 door Kwebbel worden aangeboden. Ouders/verzorgers hoeven zelf 

geen luiers meer mee te brengen. Kwebbel zorgt ervoor dat alle benodigde maten op de locaties voorradig zijn. We zijn ons nu aan 

het verdiepen in welk merk we kiezen en bij welke leverancier we de luiers zullen gaan afnemen. De kosten zijn geheel voor 

Kwebbel. 
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5.  HYGIENE REGELS   

M.i.v. 1 januari 2018 willen we de tarieven gaan verhogen. Net als de voorgaande jaren hebben we  weer gekeken naar de stijgingen 

in de personeelskosten. Ook brengt de nieuwe wet IKK veel maatregelen met zich mee waardoor de kosten in de dagopvang ook 

duurder uit zullen vallen. Hier is in de vergoeding van de overheid rekening mee gehouden. Onze Oudercommissie gaat akkoord. 

 De nieuwe uurtarieven komen er per 01-01-2018 als volgt uit te zien: 

 Reguliere dagopvang: 6,95 euro  Flexibele dagopvang: 7,30 euro 

Reguliere BSO: 6,85 euro   Flexibele BSO: 7,25 euro 

Bijzondere opvang: 7,55 euro  

 De maximale te vergoeden uurprijzen voor kinderopvangtoeslag worden in 2018 geïndexeerd met 2,74%. Dat is de voorlopige 

vaststelling en staat naast de verhoging met 0,07 cent (dagopvang) en 0,08 cent (bso) ter compensatie van de maatregelen die 

voortvloeien uit de wek IKK. 

De voorlopige maximaal de vergoeden uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2018 komen daarmee op: 

Dagopvang 7,45 euro   BSO 6,95 euro 

Zie onderstaande link voor meer informatie: 

https://boink.livits.net/voorlopige-maximale-uurprijs-toeslag-2018-bekend 

 

Kinderopvang Kwebbel stelt hoge eisen aan de hygiëne en de verzorgingsregels. Voor onze medewerkers, stagiaires en ouders zullen 

er in januari 2018 wat dingen anders gaan en we willen u graag op de hoogte brengen: 

Voor ouders die hun kind halen en/of brengen bij de dagopvang komen er schoenenhoesjes. Dit voorkomt dat ouders met 

(vieze)schoenen de groep binnenlopen en zorgt dus voor een betere hygiëne omdat de kinderen veel op de grond spelen. (Er zal een 

speciale container komen te staan waar de gebruikte schoenenhoezen ingegooid kunnen worden, gebruikte schoenenhoezen zullen 

worden gerecycled. Mocht je op een locatie door een dagopvanggroep moeten lopen om bij de BSO-groep te komen dan wordt in dat 

geval ook verzocht om deze ouders schoenenhoesjes aan te laten trekken (voorbeeld Villa Wilhelminastraat).) 

Buitenschoenen van de medewerkers van de dagopvang gaan ook ten aller tijde uit. Speciale schoenen/slippers voor binnen zijn 

toegestaan.  

Schoenen van de dagopvangkinderen gaan ten aller tijde uit, zowel in de zomer als in de winterperiode. 

Schoenen van de BSO-kinderen gaan ten aller tijde uit in de periode dat de wintertijd ingaat. Zodra de zomertijd ingaat mogen de 

schoenen van de BSO-kinderen weer aanblijven. Bij slecht weer zullen de schoenen sowieso uitgaan, ongeacht welke periode het 

is. Uiteraard evalueren we de bevindingen van tijd tot tijd.  
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6.  
 
. 

…. Juliette met zindelijkheidstraining is begonnen en een mooie plasketting heeft geknutseld? 

…. Oeverkinderen druk bezig zijn met de lampion ? 

…. Alie voor alle locaties nieuwe hoesjes voor de wipstoelen gaat maken? 

…. Luc grote broer is geworden? Zijn broertje heet Tom. 

…. Wij ook aan Stationsstraat zijn begonnen aan de lampionnen? 

…. Er weer nieuwe kindjes zijn aan de Stationsstraat? Welkom Thijs, Bobbie, Jaylan, Siem, Miro en 

Luuk. 

 

…. We al druk bezig zijn met de voorbereiding van de lampionnen? 

…. Jasmijn en Maartje binnenkort naar de basisschool gaan? 

…. We weer 2 nieuwe baby's hebben op groep Zilver? Welkom Lauren en Pip 

 

…. De peuters een uitje hebben gemaakt naar het kabouterpad? De foto’s op facebook/Instagram  

staan? 

…. We op dierendag Kaas de Kip op bezoek hebben gehad, hij heel lief was en de kinderen de kip 

zelfs mochten aaien? 

…. Groep Zwart elke dag touwtje springt? 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

…. Jasmijn, Melle en Siem er twee broertjes bij hebben? Van harte gefeliciteerd voor de hele familie! 

…. Het weer sloffentijd is en we graag zien dat de kinderen sloffen of slofsokken aanhebben? 

…. We een nieuwe Kwebbel-auto op locatie hebben en we daarmee de kinderen van en naar Erica  

vervoeren? ☺ 
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8. KWEBBELPRAAT……  

Chris vraagt aan Mirthe v/d Wal: “ Is Emily je zusje?” Waarop ze antwoordt: “Nee, ik ben al het zusje.” 

 Rachel :”Jens, hoe heet jou mama?” Jens: “ Ik heb geen idee, maar mama is gewoon mijn beste vriend.” LIEFFFFFF 

Jasmijn (Parc) vertelt Saskia: “Mijn tante trouwt donderdag en ik mag de ringen geven. Ik ben bruinsmeisje.” 

Liam zegt tegen de leidster: ”Ik heb de huilers op, die liggen nog thuis.” 

 Jodie vraagt aan Jarne: ‘’Heb jij ook huisdieren?’’ ‘’Ja’’, zegt Jarne, ‘’een kameel!” 

 Amber staat met de moeder van Ivan te praten, zegt Ivan ineens: “Hé mam, heb je nog wat leuks te kletsen? Want ik wil 

nog wel blijven.” 

Vajen was thuis haar knuffel kwijt en die kon dus niet mee naar Kwebbel…Mama vond hem natuurlijk terug en kwam hem 

stiekem langs brengen. Leidster Monique gaf hem aan Vajen, die riep: Monique kan toveren!! (Ssstttt) 

Leidster Ankie vraagt wie er spierballen heeft. Juliëtte antwoordt dat haar papa hele dikke spierbillen heeft… Dat willen we 

zien! 
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