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Goedendag, ik zal me even voorstellen: 
ik ben Influenza, ook wel griep 
genoemd. Ik kom graag bij u op bezoek 
en altijd onaangekondigd. Meestal komt 
het zwaar ongelegen maar ik hou 
nergens rekening mee. Het liefst kom ik 
ook nog op herhaling. Dol ben ik op 
besmetting door hoesten, niezen en 
praten. Ook vieze handen vind ik fijn.  
Mijn werk neem ik zeer serieus, ben een 
echte doorzetter. Dat hoor ik dan ook 
regelmatig. Vrienden maken lukt me niet 
zo goed. 

Uiteraard heb ik ook dingen waar ik niet 
blij van word. Zo heb ik weinig affiniteit 
met goed geventileerde ruimtes , 
schone handen, knuffels en speelgoed, 
paracetamol en hoestprotocollen. 

Kinderopvang & BSO Kwebbel belt altijd 
met u als ouder zodra ik een 
temperatuur veroorzaak van 38 tot 38,5 
graden.  
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We wensen de trotse ouders van Sem: Wim en Jannie 
Voorintholt, zus Lisa en broer Milan heel veel geluk en 
gezondheid samen. 

En natuurlijk wensen we de trotse ouders van Stef: Stefan 
en Corinna Halm en zussen Sophia en Emily ook heel veel 
geluk en gezondheid met z’n vijfjes. 

Bij 38,5 graden is er sprake van koorts 
en moet u uw kind ALTIJD komen 
halen. 
Als uw kind voordat het naar de opvang 
gaat een zetpil heeft gehad, mag het 
helaas niet meer komen. Zodra de 
zetpil is uitgewerkt kan de koorts nl. 
snel stijgen wat de kans op een 
koortsstuip vergroot. Hier kunnen en 
willen we als opvang niet 
verantwoordelijk voor zijn. (zie ons 
algemeen pedagogisch beleidsplan) 

U ziet, ik maak weinig vrienden 
ondanks dat er veel over me 
geschreven en gepraat wordt.    

Ik ben werkzaam op alle locaties en 
hoop u snel te ontmoeten. Vriendelijke 
groeten,  

 

Influenza. 
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En ineens breekt december aan. Alweer de laatste maand van het jaar. Een maand van feesten, samen zijn 
en ook een terugblik op het afgelopen jaar. Ook dit jaar is er weer veel gebeurd. Nieuwe mensen 
aangenomen, afscheid genomen van lieve collega’s. Geboortes van kinderen en kleinkinderen. Gelukkig 
allemaal gezond. Ook hebben we zeker niet te klagen over het aantal aanmeldingen dat gestaag doorgaat. 
Top! 

In maart arriveerde de nieuwe Stint  en die bevalt prima. 

Nieuwe locaties in gebruik: BSO in de Vlonder en de Barg. Leuke mensen leren kennen daar. Het Zwanenveld 
dat afgebroken werd en waar we al jaren in zaten.  Iedereen heeft inmiddels een nieuw plekje. Even wennen 
maar het is goed zo.  Ook tussen de locaties is personeel van plek gewisseld. Veel personeel heeft een vaste 
aanstelling gekregen. Zo creëren we vaste gezichten op de locaties. En aan de Wilhelminastraat is weer een 
babygroep gestart. 

De Voorschool die aan de weg timmert. Er is veel overleg met de mensen van de Lisdodde en beleidsmatig 
stemmen we de zaken op elkaar af. Een leuke klus! 

De nieuwe wet (IKK: Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) die per 1-1-2018 ingaat vraagt nogal wat 
voorbereiding en papierwerk. Het personeel zet zich volledig in en we willen nogal wat op ze dit moment. 
Plannen herschrijven, risico-inventarisaties opnieuw opmaken, ieder kind krijgt een mentor, 
observatiesystemen bekijken…. Complimenten voor de leidsters van Kwebbel!!! 

En dan alle prachtige feesten en activiteiten waar we op terug kunnen kijken. Zo gezellig: Paasontbijt, 
Halloween, Pietendisco, Sinterklaasfeest, Kids Mud Run, Hippo’s Fun en Speeldagen, het kabouterpad, het 
Indian Summer Village Festival, Alles Kids in Drenthe, de schaatsbaan, dansen bij Chardance, voorstelling 
van de Kleine Walvis, Tekenen voor Cliniclowns, Wildlands en de oude dierentuin bezoeken……. En zo zijn er 
nog veel meer ! 

We timmeren aan de weg! En dat kunnen we niet alleen. Alle medewerkers van kinderopvang en BSO 
Kwebbel willen u als ouders bedanken voor het vertrouwen in ons!  We wensen iedereen alvast fijne 
feestdagen en een gezond en gelukkig 2018. Op naar wederom een goed jaar!!!! 

Vanaf januari 2018 bieden wij Dotties Sensitive babyluiers in verschillende maten aan. Het zijn de 
nieuwste generatie luiers om de gevoelige babyhuid maximaal bescherming te geven. De grondstoffen 
van Dotties Sensitive babyluiers zijn geselecteerd op belangrijke criteria om de luier `Sensitive´ te 
maken. Daardoor zijn de luiers; hypoallergeen, Ph Neutraal voor de huid en Dermatologisch getest.  

(Dotties Sensitive luiers bevatten 0%: Lotion, Parfum, Parabene, Chlorine en Kleurstoffen.) 

Inmiddels is bij veel mensen al bekend dat deze maand Krista Koopal, locatiehoofd Parc, afscheid van ons 
gaat nemen. Krista heeft een baan geaccepteerd in de Jeugd Gezondheid Zorg. Een nieuwe uitdaging voor 
haar waar we haar veel succes mee wensen. Krista bedankt voor alles! 



 

 

…. Wij een nieuwe stagiaire hebben. Jolijn maandag bij ons komt werken. 

…. De kinderen druk bezig zijn om een schoen voor sinterklaas te knutselen. 

…. Lucia oma is geworden van een kleinzoon Diff. 

 

 …. Wist u dat Marit (Denim) heel veel fantasie heeft en zich graag verkleedt? 

 …. Wist u dat Vajen (Kaki) gaat verhuizen naar de Rietlanden en daar ook naar Kwebbel gaat? 

Wij wensen haar heel veel plezier. 

…. Er al veel kindjes komen spelen op de zaterdagopvang? 

		
 

…. Wij een paar nieuwe kindjes op groep zilver hebben? Malika, Jeremiah & Helene…. Gezellig dat jullie bij ons 
komen spelen! 
…. Wij druk bezig zijn om zwarte pietenmutsjes te knutselen? 
…. Puk gezellig bij alle kindjes van groep brons heeft gelogeerd? En dat wij alle verhalen + foto’s (die de papa’s en 
mama’s hebben geschreven) terug konden lezen/zien in het verhalenboek?  

 

…. Wij met z’n allen weer op BHV/ kinder-EHBO  cursus mogen ? 

…. Jannie Meppelink trotse moeder is geworden van zoontje Sem. Wij ze heel veel geluk toewensen! 

…. Er in het gebouw geen honden mogen komen? Wij van honden houden maar ze liever niet op  

het terrein willen? Niet alle kinderen dit prettig vinden? 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

…. We Kathy en Marieke van harte welkom heten als collega’s bij ons op de werkvloer! 
…. De BSO-kinderen ook sloffen mee mogen nemen? 
…. Corinna is bevallen van een prachtige zoon genaamd Stef! We wensen ze alle gezondheid en geluk toe samen. 
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Gijs: ‘Ik heb een nieuwe jas en nieuwe schoenen. Maar die schoenen die staan thuis want die mogen A niet in het zand en B 
absoluuuuut niet uitscheuren!’ 
 Lola: ‘ik heb twee mama’s!’. Melle: ‘Ja dat klopt, Guus heeft ook twee mama’s he?!” En hij zucht eens diep…. ‘Och.. ik zou 
toch ook zo graag twee mama’s willen hebben.’ 
 Suze: ‘Mijn papa doet altijd zo (kloppen op de tafel). De leidster vraagt, waarom papa dat doet. Suze: ‘Nou dan moeten we 
allemaal even chill doen.’ 
Druk bezig met het knutselen van de lampionnen, zegt Philip: ‘’wij gaan champignons maken!’’ 

 Rachel vraagt aan Philip: ‘’Philip naar welke school ga jij als je 4 bent?’’ ‘’Naar Meester Vegter” antwoordt Philip, ‘’maar 
daar mag je niet vechten hoor!’’ 

Sam de Boer : “Dagmar wij hebben geen dorst…. Wij hebben ranjadorst!” 

Dilano zegt tijdens het blaadjes opruimen buiten: “Ik kan dit wel tillen, want ik heb hele sterke spierballen.” 

Jens zegt tegen Jordy : “Bel maar even naar mijn mama en zeg maar even dat ze mij kan ophalen.” 
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