
 

 

Bij Kinderopvang & BSO Kwebbel doen we natuurlijk alles om zorg te dragen voor 
een hoogwaardige kwaliteit van kinderopvang. Gelukkig zijn er in 2017 geen 
officiële klachten gemeld. Toch kan er onverhoopt iets voorvallen of gebeuren 
waar u het niet mee eens bent of een klacht of opmerking over heeft. Wij willen u 
vragen, als u ontevreden bent over een medewerk(st)er of over een bepaalde 
gang van zake binnen ons bedrijf, ons dit persoonlijk te laten weten. Ook wij leren 
elke dag bij. Wij zullen dan proberen dit gezamenlijk op te lossen om zo uw 
ontevredenheid weg te nemen. Kom gerust. Is er van uw kant echter sprake van 
een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk of per e-mail bij een van onze 
geledingen neer te leggen. Op onze website staat hierover meer. 

 

3. KLACHTENREGELING	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Ik ben Sil. 

Hoe heet je? Sil. Hoe oud ben je? 5. Wanneer ben je jarig? 18 februari. Hoe oud is 
mama? 36.  Waar woon je? Eendenveld.   

Waar ben je geboren? Weet ik niet. Wat is je lievelingskleur? Groen. Wat is je 
lievelingseten? Patat  Wat vind je niet lekker? Bruine Bonen.  

Wie is je beste vriend? Sam. Wat is je lievelingsliedje? Jack Sparrow. Wat je 
lievelingsfilm? Jack Sparrow…. maar kijkt ik eigenlijk nooit. 

Wat is je lievelingsboek? Een landenboek, reizen door Oostenrijk en potlood. Wat is je 
lievelingsdier? Een dinosaurus. Waar ben je bang voor? Nergens voor. Nou.. 1 keer… 
in het spokenhuis toen hoorde ik ROOAAAAAWWW!!!  

Waar word je blij van? Van vechten.. maar wel nep hoor! Wat vind je stom? Roze. Waar 
ga je het liefst naar toe? Plopsaland, maar daar komen we niet meer, geen 
abonnement. Welke sport vind je het leukst? Vechten met pistolen.  

Wat vind je leuk om te doen? Met nurf. Wat kun je heel goed? Uuuuuuh ik denk nurf 
schieten. Wat kun je niet zo goed? Voetballen.  

Wat wil je later worden? Adriaan van Bassie. Wat is je grootste wens? Dat ik kan 
vechten! Maar niet voor echt hoor! Wat is liefde? Huh? Wat is dat?                            
(Met toestemming van ouders geplaatst) 

 
	

	

1. INTERVIEW	MET…..ONZE	TOPPER	SIL.	

 

2. 5  
3. * Wanneer ben je jarig?  
4. 18 februari  
5. * Hoe oud is mama?  
6. 36  
7. * Waar woon je?  
8. Eendenveld  
9. * Waar ben je geboren?  
10. Weet ik niet  
11. * Wat is je lievelingskleur?  
12. Groen  
13. * Wat is je lievelingseten?  
14. Patat  
15. * Wat vind je vies?  
16. Bruine Bonen  
17. * Wie is je beste vriend?  
18. Sam  
19. * Wat is je lievelingsliedje?  
20. Jack Sparrow  
21. * Wat je lievelingsfilm?  
22. Jack Sparrow.. maar kijkt ik eigenlijk nooit  
23. * Wat is je lievelingsboek?  
24. Een landenboek, reizen door Oosterrijk en potlood.  
25. * Wat is je lievelingsdier?  
26. Een Dinosaurus  
27. * Waar ben je bang voor?  
28. Nergens voor. Nou.. 1 keer… in het spokenhuis toen hoorde ik 

ROOAAAAAWWW!!!  
29. * Waar word je blij van?  
30. Van vechten.. maar wel nep hoor!  
31. * Wat vind je stom?  
32. Roze  
33. * Waar ga je het liefst naar toe?  
34. Plopsaland, maar daar komen we niet meer, geen abonnement  
35. * Welke sport vind je het leukst?  
36. Vechten met pistolen  
37. * Wat vind je leuk om te doen?  
38. Met nurf  
39. * Wat kun je heel goed?  
40. Uuuuuuh ik denk nurf schieten.  
41. * Wat kun je niet zo goed?  
42. Voetballen  
43. * Wat wil je later worden?  
44. Adriaan van Bassie  
45. * Wat is je grootste wens?  
46. Dat ik kan vechten! Maar niet voor echt hoor!  
47. * Wat is liefde?  
48. Huh? Wat is dat? 
49. 	
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Belangri jke  

data:  
 

• 1 juli Kids Mud Run 

• Uw vakantie 
doorgeven bij de 
opvang 
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	 2.		SPONSOR	FC	EMMEN	

Kinderopvang & BSO Kwebbel is 
trotse sponsor van FC Emmen. 
We wensen spelers en 
begeleiders heel veel succes in 
de eredivisie. 



 

 

4.				KIDS	MUD	RUN	

6.		
	
.	

5.		VAKANTIE	PLANNING	

Binnenkort starten we allemaal weer met de vakantieplanning. Mocht u uw vakantie al geboekt hebben 
en weten wanneer uw kinderen niet naar de opvang komen, dan vragen we u om het z.s.m. aan ons door 
te geven.  Alvast vriendelijk bedankt! 

Net als vorig jaar wil Kwebbel met zo veel mogelijk BSO 
kinderen tussen de 6 en 15 jaar meedoen aan de Kids Mud 
Run op 1 juli, bij de Grote Rietplas. Je kunt je opgeven bij de 
leid(st)er van je groep. Een zwemdiploma is een vereiste. 
Meer informatie hierover :  

Kijk ook op: https://bijdaanevents.nl/kids-mud-run/ 

 

LOCATIE	WILHELMINASTRAAT	NAAR	DE	KINDERBOERDERIJ	
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Denkt u aan  de 

zonnebrandcrème? Niet al le 

kinderen nemen iets mee en 
het is toch erg belangri jk.  

Met dit warme weer is zwemkleding 

meegeven geen overbodige luxe. Een extra 

setje droge kleding kan natuurlijk 

ook.  

Water is verkoelend en aangenaam met deze 
temperaturen. Dit willen we de kinderen niet 
onthouden. 



 

 

 …. Wij luierkasten hebben gekregen?	

…. Wij op groep Taupe een loop-auto hebben gekregen, en dat de kindjes dit allemaal erg leuk 
vinden?	

…. David de Klein (broertje van Norah) vanaf nu bij ons komt spelen op groep Kaki? Wij dit erg 
gezellig vinden. 	

 	
 

…. Wij druk bezig zijn met de planning voor de zomervakantie? Dus papa’s & mama’s jullie mogen het doorgeven. 
…. Wij op groep goud (BSO) geen schoenhoesjes meer aan hoeven te doen als het buiten mooi weer is? De 
schoenen mogen gewoon aanblijven. 
…. Wij  veel met de kinderen op pad gaan? Bijv. naar de kinderboerderij, het plein en heerlijk een wandeling maken 
door de oude dierentuin… 

 

…. Dat Sam van de dagopvang een zusje heeft gekregen? Ze heet Lieke!  

…. Dat Mariska Bruins sinds 14-5 met verlof is en dat de kinderen van de Voorschool haar hebben verrast met een 
leuke babyshower? 

…. Dat groep oranje (BSO) op de locatie Giervalk (obs de Vlonder) heel mooi en gezellig is geworden? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

….  Collega Susanne  ons gaat verlaten om er helemaal voor haar gezin te kunnen zijn. 
 
…. Wij een nieuw kindje op groep roze hebben en ze Saar heet. Welkom Saar. 
 
…. Wij veel gebruik maken van onze prachtige nieuwe overkapping. 
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8.	KWEBBELPRAAT……		

Willem zegt: ‘ik ga naar huis! NENENENE!’	

 Laurens zegt: ‘Opa heeft alleen maar groene trekkers.’  ‘Geen gele of blauwe?’  ‘Nee, alleen John Deere!’	

 Marona vraagt aan Julian M: ‘Welk koekje wil je? Een theebiscuit, lange vinger of een speculaas?’ ‘Doe maar een biscuit ‘, 
zegt Julian, ‘dat is drents voor theebiscuit.’ Haha	

 Melanie vraagt aan Norah: ‘Wat is jou lievelingsdier?’ Norah:’Die heb ik niet, ik houd van prinsessen!’ 	

Ilse vraagt aan Twan of hij het warm heeft, want hij heeft een heel rood gezicht. ‘Ja’ zegt Twan, ‘ik heb het zweetwarm!’ 

‘Mariska kijk eens naar mijn huis!’  ‘Oh wauw wat mooi’, zegt Mariska. Abel: ‘He, dat is geen huis maar een politiebureau.’ 
haha. 

Laura en Mase praten over baby Joy,  haar benen zitten in het gips. ‘Ja’,  zeg Jhairo, ‘papa zijn been ook, zijn been is van de 
scooter gevallen in Bonaire.’  

Juliette: ‘Mag ik ook een stukje ranja?’ 

Anouk vraagt aan Veerle: ‘Wil jij later mama worden?’ Veerle: ‘Ja!’  ‘Hoeveel kindjes wil jij dan?’ Veerle: ‘Uuuhm, ik weet niet 
hoeveel er in mijn buik kan, maar ik denk 4.’  Daan: ‘Ooh, dat zijn dus twee tweelingen.’ 

		
 

7.	WIST	U	DAT…..	
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…. De nieuwe luierkasten heel erg goed bevallen. 

…. Thom en Florian Benthe heel erg missen . Benthe is naar het Zwanenveld gegaan en Thom en Florian 
moeten nog eventjes aan de Oeverzwaluw blijven. 

…. Wij nu ook de waterpokken hebben op onze locatie. 

		
 


