
 

 

Vanaf 25 mei 2018 moet ook Kwebbel voldoen aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De AVG is onder andere in het leven geroepen om in de 
hele Europese Unie de regels omtrent gegevensverwerking en privacy te stroomlijnen. 
De AVG zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. De kern (ga 
netjes om met de gegevens die je verwerkt en verwerk niet meer gegevens dan nodig 
voor het doel waarvoor je de gegevens verwerkt) ligt voor de hand, maar wordt soms 
over het hoofd gezien. Verder ligt er veel nadruk op transparantie richting 
betrokkenen. Dit komt er (in het kort) op neer dat in begrijpelijke taal kenbaar wordt 
gemaakt welke persoonsgegevens worden verwerkt, van wie, waarom, hoe deze 
beveiligd zijn en met welke partijen deze worden gedeeld. Daarnaast gelden onder de 
AVG zwaardere eisen omtrent het vragen van de toestemming (van ouders) voor het 
verwerken van de gegevens van kinderen. Als organisatie houden we de 
ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten en zullen u hierover op de 
hoogte houden.  

 

 

 

3. AVG	

	 2.		BEANTWOORDEN	MAIL	VANUIT	KWEBBEL	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Hallo allemaal! Mijn naam is Kimberley 
Koopman en ik ben 24 jaar oud. Ik woon 
in Elim samen met mijn ouders en mijn 
broer. Het kan zijn dat jullie mij al 
tegengekomen zijn de afgelopen tijd. Ik 
ben in februari begonnen met werken bij 
Kwebbel en val in waar ze mij nodig 
hebben. Dat betekent dat jullie mij op 
elke locatie kunnen tegenkomen. In mijn 
vrije tijd vind ik het erg leuk om te 
paardrijden op mijn eigen paard en 
samen mooie buitenritten te maken. 
Ook gezellige dingen doen met 
vriendinnen en lekker uit eten gaan doe 
ik graag. Elke zaterdag ben ik te vinden 
op het voetbalveld, voetbal is namelijk 
ook een grote hobby van mij. 
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Ouders kunnen altijd mailen met vragen. Ook als er in de planning iets veranderd 
kan het via de mail. Toch willen we u erop wijzen dat het voor ons niet mogelijk is 
om altijd binnen een dag te reageren. Doorgaans staan de meeste pedagogisch 
medewerkers op de groep. Mocht u een dringende vraag/wijziging hebben dan is 
het verstandig om telefonisch contact op te nemen met de locatie. Dit is de snelste 
manier en voorkomt onduidelijkheden.  

Tijdens het werken bij Kwebbel vind 
ik het dan ook leuk om sportief bezig 
te zijn met de kinderen. Maar ook 
even knutselen aan tafel vind ik leuk 
om te doen. Het belangrijkste is dat 
de kinderen zich veilig en op hun 
gemak voelen wanneer ze op de 
groep zijn en dat ze de vrijheid 
kunnen hebben om zich hier te 
ontwikkelen.  

Wie weet tot snel!  

 

 

Groetjes, Kimberley. 

 

26 maart zijn Susanne en Dennis Barelds trotse ouders geworden van zoon Mayson Daniël. We wensen 
jullie gezinnetje heel veel geluk en gezondheid samen!!! 
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5.		BSO	GROEP	ORANJE	IN	DE	VLONDER	
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4.			PREVENTIE	ZONNEBRAND		

www.	kinderopvangkwebbel.nl								administratie@kinderopvangkwebbel.nl											0591-561999	

 

We spelen weer meer buiten en de zon is krachtig. Wij houden ons strikt aan het protocol preventie zonnebrand. 
Daarom verzoeken wij u vriendelijk zonnebrandcrème mee te geven aan uw kind, voorzien van naam. Mocht uw kind 
allergisch reageren op bepaalde producten dan horen we dit graag z.s.m. 

• De kinderen worden tussen 12.00 en 15.00 uur zo veel mogelijk uit de zon gehouden. 

• Bij extreem felle zon blijven de kinderen ook tussen 14.00 en 15.00 uur binnen 

• Kinderen jonger dan 6 maanden zetten we helemaal niet in de zon. 

• We laten de kinderen op zonnige dagen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.  

• Bij zonnig weer zetten we parasols en/of partytenten op om zoveel mogelijk schaduwplekken te creëren. 

• Ook als kinderen alleen in de schaduw spelen worden ze ingesmeerd met zonnebrandcrème.  

• Kleding ( ook een petje/hoedje) biedt de beste bescherming tegen de zon. 

• We verzoeken de ouders/verzorgers zonnehoedjes en eventueel andere zonbescherming mee te geven. 

• Wanneer een kind een zonnehoedje bij zich heeft zetten we deze altijd op. 

• Wanneer er buiten niet met water wordt gespeeld, houden de kinderen broek en shirt aan. 

• Een half uur voordat we naar buiten gaan smeren we de kinderen in. 

• De kinderen worden zowel ‘s morgens als ‘s middags ingesmeerd (minimaal 3 keer op een dag) 

• Wij gebruiken minimaal beschermingsfactor 30. Een kind kan maximaal 2 uur in de zon met een hoge 
beschermingsfactor. Dit proberen we echter te beperken. 

• Gevoelige zones zoals neus, oren, nek en voeten worden extra ingesmeerd. 

• Waar nodig worden de kinderen vaker ingesmeerd. 

• Na het zwemmen worden de kinderen opnieuw ingesmeerd. Waterproof producten zullen toch voor een deel 
verdwijnen bij het afdrogen of spelen in het water en zand.  

• Bij warm weer krijgen de kinderen meer drinken aangeboden dan normaal. 

• Wanneer het erg heet is passen we de activiteiten aan, doen rustiger aan en rusten vaker. 

 



 

 

…. Tanja in oktober haar tweede kindje verwacht 
…. Wij weer heel veel buiten zijn en de kinderen zonnebrandcrème nodig hebben. 
…. Het fijn zou zijn als ouders bij het verlaten van het pand ook alle hekjes weer dicht doen. 

 

…. We een nieuw kindje op groep Kaki hebben die bij ons komt spelen, welkom Dean.	

…. Lucien een broertje heeft gekregen en hij nu grote trotse broer is geworden van Jimmy. 	

…. Wilja in blijde verwachting is van haar eerste kindje. 	

 	
 

…. Het steeds drukker is op de zaterdagopvang en het heeeel gezellig is? 
 
…. Wij een nieuwe ronde box op de babygroep hebben? De kleine baby’s hier heerlijk in kunnen spelen. 
 
…. Wij 2 nieuwe kindjes op groep zilver hebben? Welkom lieve Stef en Sarah-Lynn. 
 

…. Wij sinds kort ook rond rijden op een bakfiets? 

 …. Wij heeeel druk zijn met de Moederdag cadeautjes ? Dit goed geheim kunnen houden? 

…. Het korfbalveld zo goed als klaar is ?  

		
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

…. Sharon Husers 8 mei jarig is. 

…. Wij druk aan het knutselen zijn voor Moederdag. Sssstttt…….. 

….. Wij leuk nieuw buiten speelgoed hebben gekregen en hier heel blij mee zijn! 

…. Er 2 nieuwe leden zijn voor onze Ouder Commissie! Fijn!!! 
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7.	KWEBBELPRAAT……		
*Kathy vraagt aan Fé: ‘Hoe heet jou papa?’ Fé antwoordt: ‘Papa heet Mark.’  ‘En weet je ook hoe je mama heet, vraagt 
Katy?’ Fé: ‘Uhhhhhhhhh ook Mark.’ 
*Bjorn heeft de 4 Mijl van Emmen gelopen. Trots komt hij maandag met zijn medaille om zijn nek binnen en vertelt: ‘Ik heb 
gewonnen en verder niemand.’ 
*Sharon loopt op haar sokken. Norah bekijkt het even en roept: ‘Sharon op blote sokken.’ 

*Opeens hoort Linda een piepje op de groep waarop Sacha antwoordt: ‘Ik liet geen scheetje hoor.’ 
 
*Flynn vraagt aan Ilse: ‘Waarom kom je ons nooit meer ophalen met de baksteen?’ Ilse zegt:’ baksteen?’ ‘Ja, zo’n fiets met 
een	bak’, zegt Flynn… (bakfiets) 
 
*Na een gezellige ochtendwandeling ( wat een beetje frisjes was) zei Marona: ‘Zo, nu gaan we binnen lekker opwarmen en 
een boekje lezen.’  ‘Ja’,  zegt Julian G.  ‘ik heb de openhaard al aangemaakt.’	

*Rachel roept Jessica. Jessica loopt naar Rachel toe en vraagt:’ Where is the brend?’ (waar is de brand). Brent zit aan tafel 
en zegt: ‘Maar hier is Brent.’	

*Jessica zegt tegen Eva: ‘Dag lieverd’, waarop Olivier reageert: ‘Hai!’ 

*Samira en Saskia vragen aan Enver en Leire: ‘Hebben jullie morgen feest?’ (  de tweeling wordt dan 3 jaar ) ‘Ja,’ zegt 
Enver, ‘en wij mogen ook op ons feestje komen.’ 

*Samira: ‘Lisa, wanneer mag je gips eraf?’  Waarop Djemm antwoordt: ‘Dinsdag moet ze weer	naar de Gymkamer. 
(gipskamer) 

		
		
Nick	van	Stigt:	“mijn	Oma	is	gecrimineerd	.	(gecremeerd)	
	

6.	WIST	U	DAT…..	
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