
 

 

In korte tijd zijn er bij de locatie Parc Sandur een aantal veranderingen geweest 
die we zo goed mogelijk proberen op te vangen. Beide locatiehoofden hebben 
kort na elkaar een andere baan geaccepteerd. Kathy Groendendal is inmiddels 
werkzaam als locatiehoofd. Zij heeft jaren gewerkt bij Villa Wilhelminastraat. Zij 
wordt in eerste instantie 4 dagen per week ondersteund door mede-
eigenaresse Sharon Husers. Samen zijn zij het aanspreekpunt voor Parc. 
Amber de Boer is assistent locatiehoofd aan de Wilhelminastraat en Wilja 
Kasemier-Grasdijk aan de Stationsstraat geworden. Mocht u vragen hebben 
dan zien we u graag. 
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Hallo!  

Mijn naam is Melissa Vestering en ik 
ben 19 jaar. Ik woon in de Rietlanden 
samen met mijn moeder, stiefvader en 
broertje. In juli heb ik mijn SAW diploma 
gehaald, heb gelijk gesolliciteerd en ben 
nadat ik ben aangenomen gelijk aan het 
werk gegaan bij Kwebbel. Ik ben 
voornamelijk te vinden op de locatie 
Parc Sandur op de groepen wit/paars en 
roze. Af en toe zal ik ook op andere 
locaties te vinden zijn.  

Ik vind het erg leuk om hier te werken 
en ga ook elke dag met plezier naar mijn 
werk. Werken met kinderen heb ik altijd 
al willen doen en ben erg blij dat ik bij 
Kwebbel kon komen. Als ik zie dat de 
kinderen het leuk hebben vind ik het 
ook leuk. 
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Nieuws: 
105 BSO kinderen hebben 
meegedaan met schaatsen 
bij Emmen on Ice!!!!! 

 

2 teams van Kinderopvang 
en BSO Kwebbel spelen in 
de finale om de Curling Cup. 
In totaal doen er 72 teams 
mee! 

 

Kwebbel heeft 6 nieuwe 
Ford Fiesta’s afgenomen bij  
autobedrijf Misker. 
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Er zijn 2 nieuwe personeelsleden aangenomen. We wensen Melanie de Groot en 
Tess Scholten heel veel succes en werkplezier in onze organisatie met de kinderen, 
ouders en collega’s.  

 

Ik hou ervan om leuke dingen te doen 
met de kinderen. Het maakt ze blij en 
daar geniet ik dan weer van. De 
kinderen moeten zich vooral goed 
voelen bij ons!  

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke 
dingen met mijn vriend en met mijn 
vriendinnen. Een avondje naar de 
bioscoop, een dagje shoppen of een 
avondje uit zijn dingen waar ik van 
geniet.  

Ik hoop nog vele leuke jaren 
werkzaam te zijn bij Kwebbel!  

Groetjes,  

Melissa 
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5.	INFORMATIE	VOORSCHOOL		

Regelmatig is er overleg tussen de Voorschool en obs de Lisdodde. Onderwerpen die aan de orde komen 
zijn m.n. gericht op de informatiestroom richting ouders en het implementeren van een doorgaande lijn 
van peuter naar groep 8 kind. De expertise van de Voorschool ligt bij de leidsters en daarom zal Alma de 
Vries (coördinator Voorschool) zoveel mogelijk de intakes verzorgen voor de peuters en Xander Assen 
(locatiehoofd obs de Lisdodde) die van de basisschool. Mocht uw kind al naar de Voorschool gaan dan 
zullen de leidsters u t.z.t. vragen of u behoefte heeft aan een intake en rondleiding binnen obs de 
Lisdodde.  
obs de Lisdodde: 0591-677908 

Voorschool obs Lisdodde: 06-10987432 

 

4.					3-UURSREGELING		

In de kinderopvang bestaat al langer de mogelijkheid om af te wijken van de beroepskracht-kindratio. Dit mocht 
vooralsnog in vaste tijdvakken: ’s ochtends vroeg, laat in de middag en onder lunchtijd. De Wet IKK schrijft voor dat 
kinderopvangorganisaties letterlijk aan ouders mededelen wanneer er minder personeel op de groep staat. Dit mag 
maximaal drie uur op een dag. Deze regel gaat in vanaf 1 januari 2018. In het algemeen pedagogisch beleidsplan van 
Kinderopvang en BSO Kwebbel is opgenomen op welke tijden er mogelijk afgeweken wordt en er mogelijk minder 
pedagogisch medewerkers zijn.  

Het volgende kunt u vinden in ons algemeen pedagogisch beleidsplan op de website: 

Bij	 aaneengesloten	openstelling	van	 tien	uur	of	meer	per	dag	kan	maximaal	drie	uur	per	dag	
worden	afgeweken	van	de	vereiste	BKR.	Daarbij	wordt	minimaal	de	helft	van	de	vereiste	BKR	
ingezet.	 Kinderopvang	&	BSO	Kwebbel	 heeft	 er	 voor	 gekozen	om	 tussen	12.00	en	15.00	uur,	
mits	 dit	 in	 de	 praktijk	 haalbaar	 is,	 af	 te	 wijken	 van	 de	 BKR.	 Tijdens	 deze	 uren	 zullen	 de	
pedagogisch	 medewerkers	 een	 half	 uur	 per	 persoon	 pauze	 op	 kunnen	 nemen.	 Het	 kunnen	
afwijken	van	de	BKR	is	volgens	ons	alleen	tussen	de	middag	haalbaar	omdat	op	alle	locaties	de	
meeste	kinderen	dan	 liggen	 te	 slapen.	Waarom	en	wanneer	er	wordt	afgeweken	van	de	BKR	
wordt	tijdens	een	rondleiding	aan	ouders	medegedeeld.	 
De	 leidsters	 overleggen	per	 dag	met	 elkaar	wie	 van	hen	wanneer	pauze	neemt,	 dit	 zijn	 onze	
richtlijnen	qua	tijden:	 

	 12.30-13.00	uur 
13.00-13.30	uur 
13.30-14.00	uur 
14.00-14.30	uur 
14.30-15.00	uur 

	 
Voorbeeld,	Locatie	Zwanenveld	dagopvang	(bij	een	maximale	kindbezetting)	: 
13.00-13.30	uur	(bijv.	pm-er	1	groep	geel)	13.00-13.30	uur	(bijv.	pm’er	1	groep	groen) 
13.30-14.00	uur	(bijv.	pm-er	2	groep	geel)	13.30-14.00	uur	(bijv.	pm’er	2	groep	groen) 
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……….De kinderen heel blij zijn met de sinterklaascadeautjes 

………. Jeanet weer teruggekeerd is bij Parc Sandur en wij haar heel veel succes wensen. 

………. Het handig is dat er namen van de kinderen in de sneeuwboots staan. 

 

 …. Wij vanaf 8 januari een nieuwe collega in ons team krijgen. Dit Melanie is. 

…. Marieke ons gaat verlaten en vanaf januari gaat starten bij Parc Sandur. 

…. Vanaf januari ieder kind zijn eigen mentor heeft. 

 

…. Wij deze week 2 nieuwe kindjes mogen verwelkomen? Namelijk Julia (groep zilver) en Luuk (groep brons) 
 
…. Amber, Kathy, Lindsay & Kim mee hebben gedaan aan Curling? 
 
…. Kathy ons helaas heeft verlaten:( en Tess onze nieuwe aanwinst is? Wij het super vinden  
dat ze ons team komt versterken?! 
 

…. Jannie Meppelink met zoontje Sem is langs geweest, en wij allemaal verliefd waren op Sem. 

 …. Mariska Bruins in verwachting is van haar eerste kindje ? 

 …. Het sinterklaas feest en de pieten disco een daverend succes waren en dat wij allen heel blij 

 waren met onze cadeau ‘s ? 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

…. We op locatie Parc een fantastische kerstbrunch hebben gehad met heeeeeeeel veel zelfgemaakte gerechtjes van 
ouders! Top! We hebben met z’n allen genoten. 

.... Alle leidsters hun mooiste kerstoutfitjes aan hadden en de kinderen dit best een beetje gek vonden. 

.... Eline en Krista allebei afscheid genomen hebben van de collega’s, ouders en kinderen van  

Kwebbel en zij Kathy ontzettend veel succes en vooral plezier toewensen op locatie Parc. 
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7.	KWEBBELPRAAT……		

Jessica vraagt aan Ricardo of hij een overgebleven blokje op wil ruimen, waarop hij heel enthousiast antwoordt:  “Ja hoor, 
komt voor de bakker!”  

Marieke eet een kiwi en aan haar gezicht is te zien dat hij heel zuur is. Dit ziet ook Julian M en vraagt aan Marieke of de kiwi 
pittig is.  

Siem zegt na het enthousiast zingen van 8 Sinterklaasliedjes: “Oke, nou nu dan graag gewoon op een grote paddestoel 
hoor!”#sinterklaaswordtzwaaroverschat 

Mariska Bruins zegt tegen de kinderen dat ze in het speellokaal allemaal de sokken even uit moeten. Jhairo zegt :” Ja want 
anders krijgen we een mayonaise in onze voeten.” ( punaise) 

Kinderen Geel/Groen lopen door de sneeuw en Birgit zegt: ”Misschien kunnen we het kasteel van Elza en Anna wel vinden 
nu!”	

  

		
Guus	e	moet	meehelpen	opruimen,	toen	zei	Guus	dat	lukt	niet	Samira	want	mijn	batterij	is	leeg.		
		
		
Sam	n	wou	graag	Piet	Piraat	kijken	maar	Caitlin	kon	de	dvd	niet	vinden,	waarop	Sam	zei	Doe	dan	maar	
Knofje	,	maar	wel	1	afling	(	aflevering)	want	dat	is	genoeg	!	

6.	WIST	U	DAT…..	
NIEUWSBRIEF	JANUARI		2018	


