
 

 

	 2.		EXTRA	STARTBEWIJZEN	KIDS	RUN	!!!!	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hallo allemaal!  

Graag zou ik mij even willen voorstellen. 
Mijn naam is Melanie de Groot, ik ben 
26 jaar en woonachtig in de wijk de 
Rietlanden. Hier woon ik samen met 
mijn vriend Niels.  

Na het behalen van mijn diploma SAW4 
Kinderopvang ben ik eerst een aantal 
jaren werkzaam geweest in een 
supermarkt. Maar nu was het tijd om 
iets te doen wat ik het allerliefste doe, 
namelijk werken met kinderen.  

Begin januari was het dan zo ver. Ik 
mocht beginnen bij Villa Kwebbel, 
locatie Stationsstraat. Ik ben 
voornamelijk te vinden op groep 
Taupe. En heb het hier onwijs naar mijn 
zin! 
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Trotse Topsponsor van de Kids Run!  
We hebben een groot gedeelte van onze reguliere startbewijzen voor de 4Mijl van 
Emmen om kunnen zetten naar startbewijzen voor de Kids Run. Hierdoor kunnen 
we nog 20 extra startbewijzen verloten. We doen dit via Facebook dus kijk snel op 
onze pagina! 

De Kids Run is op zondag 8 april en start om 13.30 uur in de Hondsrugtunnel in 
het centrum van Emmen. Ouders met kinderen van 4 en 5 jaar mogen meelopen. 
Zij lopen 400/500 meter. Kinderen vanaf 6 jaar lopen alleen. Zij lopen ongeveer 
een kilometer. 

  

Ik vind het leuk om kinderen te 
begeleiden en te stimuleren in hun 
ontwikkeling. Werken met kinderen is 
erg gezellig en geen dag is hetzelfde.  

Wat ik belangrijk vind is dat jullie 
kinderen zich veilig voelen en met 
plezier naar Kwebbel gaan.  

In mijn vrije tijd spreek ik graag af 
met vrienden om lekker uit eten te 
gaan, te winkelen of gewoon om 
gezellig bij te kletsen.  

Ik geniet ervan om de zorg van jullie 
kinderen op mij te nemen. En ik hoop 
nog jaren werkzaam te mogen zijn bij 
Kwebbel!  

Groetjes Melanie 

 



 

 

  …. Wij 4 nieuwe stagiaires hebben op onze locatie ( Naomi, Serissa, Leandra en Tamara)  en een 

BBL-er Anita. 	

….	Wij hen allemaal heel veel plezier wensen bij ons. 	

…. De voorstelling in de bibliotheek ‘’ Sstt de tijger slaapt’’ een groot succes was voor de kindjes van 
groep Denim.  	

 

…. Wij een nieuw kindje op groep zilver hebben? Welkom lieve Jayden! 
…. Groep brons naar de voorstelling “Sstt de tijger slaapt” is geweest in de bibliotheek en dit SUPER leuk was! 
…. Wij op donderdag en vrijdag een nieuwe stagiaire op groep brons/koper hebben? Ze heet Kimberly.  

     Heel veel succes/plezier met je stage! 

 

…. Er aan het Zwanenveld  een nieuw korfbalveld komt?	

 …. Wij altijd open staan voor vragen , ideeën en een praatje ?	

…. Het knikkeren op dit moment een echte hype is ?	

 	
Wij ook een ouderraad hebben?	
 

                                                                                                            

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

…. Wist u dat we 2  Sharonnen op locatie Parc-Sandur hebben, de kinderen dit wel heeeel raar vinden. 
…. Marieke en Kathy zich al helemaal thuis voelen bij Parc-Sandur. 
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4.		KWEBBELPRAAT……		

Julian M komt even kijken bij groep Taupe. Hij roept verbaasd: ‘Hey het is hier veranderd! Ik kan mijn ogen niet geloven!’	

Eline is aan het hoesten. ‘Oeh,’ zegt Marona, ‘heb je last van je keel?’ ‘Ja,’ zegt Eline, ‘moet je even een pleister op plakken.’	

Julian M zegt: “Hey die vlag is ziek! “ “Waarom dan”, vraagt Marona. “Kijk, er staat een kruis op.” Haha (vlag van de 
trekpleister)	

Esmee komt bij de leidsters en zegt : ‘Ik zit echt in een vreselijke situatie !! Ik zit alleen maar tussen de jongens.’	

 Olivera vraagt aan Tineke: ‘Wie is de baas van Kwebbel?’ Waarop Tineke zegt: ‘Dat ben ik.’ ‘Ooooohhh,’  zegt Oliveira,  ‘dat 
is raar, normaal zie ik bazen niet zo aan het werk.’	

 ‘Dez wat wil jij later worden ?’ ‘Nou, ik wil Sinterklaas worden, want die gaat toch nooit dood.’	

 

NIEUWSBRIEF	MAART		2018	

…. De kinderen genieten van het buiten spelen in het heerlijke winterweer. 

…. Florian uit een grote beker kan drinken. Super gedaan Florian! 

…. We zijn begonnen met de observaties en het erg leuk is om op deze manier naar onze kinderen te 
kijken. 

 


