
 

 

	 2.	ONZE	OUDERCOMMISSIES		

Er hebben zich veel nieuwe leden aangemeld voor onze oudercommissies en daar 
zijn we heel blij mee. Iedere oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van 
een dagopvang, buitenschoolse opvang, Voorschool. Zij vertegenwoordigen alle 
ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Een 
oudercommissie adviseert Kwebbel gevraagd en ongevraagd over 
de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. En er komen 
een aantal wijzigingen waar onze oudercommissies zich over gaan buigen: m.i.v. 1 
januari 2019 zal de kind-ratio op de babygroep wijzigen van 1 leidster op 4 baby’s 
naar 1 leidster op 3 baby’s. Er worden ‘ vaste gezichten’  toegewezen aan een 
baby. Ook wordt er vanaf 2019 specifieke scholing verplicht voor leidsters die op 
een babygroep werkzaam zijn, evenals dat de organisatie een pedagogisch coach 
moet hebben die ingezet moet worden om de pedagogisch medewerkers te 
coachen/begeleiden. Hiervoor is scholing nodig. Al met al ontwikkelingen die 
bijdragen aan een fijne opvang voor de kinderen. 

 

 

 

 

eid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Hoi allemaal, 

 

Ik ben Anita Boschma, 44 jaar en woon in 
Nieuw Weerdinge samen met mijn vriend. Ik 
heb zelf 2 jongens van 19 en 17 jaar oud, 
een bonuszoon van 18 jaar en een 
bonusdochter van 21 jaar. Zij woont 
begeleid. 

Sinds anderhalf jaar heb ik een 
schoondochter die veel bij ons thuis is dus 
al met al is het een gezellige boel bij ons! 

Toen ik een jaar of 12 was wist ik dat ik in 
de kinderopvang wilde gaan werken. Bij 3  
gezinnen paste  ik op op de kinderen  en 
vond het altijd erg leuk om ze voor te lezen, 
een spelletje te doen, te knutselen en te 
schminken. 

Zodra ik mijn diploma had was de stap dus 
logisch om de opleiding SPW te gaan volgen. 

Alleen zover kwam het niet want op mijn 
vijftiende kreeg ik een weekendbaantje in 
de detailhandel en later ben ik daar full time 
gaan werken. 
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*1 juli Kids Mud Run 
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basisonderwijs 

*ivm met de vakantie komt er 
in augustus geen nieuwsbrief 
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Mariska Bruins is bevallen van een 
gezonde dochter. Alle medewerkers van 
Kwebbel wensen Paul en Mariska heel 
veel geluk met hun dochter Lorin 

Mijn wens om in de kinderopvang te 
gaan werken schoof naar achteren en 
na 28 jaar en meerdere banen in de 
detailhandel begon het toch weer te 
kriebelen. In december heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken en 
contact opgenomen met Kwebbel. 

Nu werk ik sinds februari dit jaar als 
BBL-er en je kunt mij vinden aan de 
locatie  Stationsstraat. 

Ik vind het geweldig om te werken 
met kinderen, je kunt ze zoveel leren. 

Ik heb het aan de Stationsstraat erg 
naar mijn zin met leuke collega’s en 
kinderen!! 

Tot snel!! 

Anita. 
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4.		OEF,	WAT	WARM!	

Privacy is steeds belangrijker. Zeker na de berichtgeving over datalekken en misbruik van persoonsgegevens. In de 
nieuwe wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de regels aangescherpt. Onze site is aangepast. 
Gelukkig is het niet zo dat we helemaal klaar moeten te zijn. Wel moet duidelijk zijn wat er nog moet gebeuren en 
wat de planning van die activiteiten is.  We zorgen voor een veilige opslag van gegevens, maken protocollen over 
hoe om te gaan met social media en internet. We zullen ouders nogmaals vragen om toestemming voor het gebruik 
van beeldmateriaal. Toch is niet alles dicht te timmeren van onze kant.  

Ook een ouder kan foto’s van activiteiten bij ons op sociale media plaatsen waar meerdere kinderen op te zien zijn. 
Dit is de eigen verantwoordelijkheid van iemand. Kinderen die iets plaatsen zijn zich vaak niet bewust van de 
gevaren die dit met zich meebrengt en zien alleen de leuke kanten.  Een belangrijk aspect daarbij is bewustwording 
van de gevolgen van bepaalde handelingen op internet en het duidelijk maken van de kansen en risico’s die 
internet met zich meebrengt. De bewustwording is het belangrijkst. Zo willen we er ook mee omgaan. Niet alle 
spontaniteit moet verloren gaan. 

We hopen op uw begrip voor een geleidelijke, maar goede invoering van deze nieuwe privacywet. We werken aan 

continue bewustwording van informatiebewaking en privacybescherming. Signaleert u zaken die volgens u en/of de 
wet niet meer mogen en nog niet beschreven zijn, dan hopen wij dat u ons daarop wilt attenderen.	 � 
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Pfff, Puk heeft het warm! Hoe komt dat? Puk heeft een muts op en een sjaal om. Dat is toch niet nodig 
Puk! Het is buiten warm. De kinderen helpen Puk om zijn warme kleren uit te trekken en ze helpen Puk 
om af te koelen. Vanaf volgende week staat het thema ‘Oef, wat warm!’ binnen onze locaties voor 
kinderen tot 4 jaar centraal. Dit thema gaat over warm zomerweer. In veel activiteiten wordt het verschil 
tussen ‘warm’ en ‘koud’ benadrukt. De activiteiten die we doen stimuleren we de spraak- en 
taalvaardigheid, sociaal emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven we 
de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op een speelse wijze. Want bij Kwebbel draait het 
niet om lesjes geven en leren maar om actief spelen en ontdekken. Wat ukken het liefste doen!! Zo gaan 
we veel spetteren met water en voelen aan ijsklontjes. We helpen Puk zijn warme trui uit te doen en 
verkopen ijsjes in de speelhoek. We zingen en luisteren naar gezellige verhalen over het strand. Fijn om 
kind te zijn! 

 

Denk u nog even 
aan de 
zonnebrandcrème
? 



 

 

…. We weer nieuwe kindjes op de groepen hebben die gezellig bij ons komen spelen. Welkom 
Darian,Lazar en Hawa.	

…. De kindjes van groep Denim het boekje ‘’ Ssst, tijger slaapt!’’ heel leuk vinden.	

…. We het thema Welkom Puk hebben afgesloten en nu verder gaan met het thema Oef wat warm.	

 	
 

 …. Luka van Parc Sandur gezellig bij ons komt spelen? 
…. Onze stagiaire Kimberly vakantiewerk bij ons gaat doen?  
…. Wij binnenkort een muziek/voel muur buiten krijgen en wij zeker weten dat de kinderen dit heel leuk gaan 
vinden? 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

…. Danniek ons gaat verlaten? Zij een ander pad gaat bewandelen en wij haar heel erg gaan missen? 

…. Wij meegedaan hebben aan de Parc Sandur Buitenspeeldag en dit erg gezellig was? 

…. Jeanet geslaagd is voor haar BBL-opleiding en wij super trots op haar zijn? Jeanet een contractverlenging heeft 
gekregen en bij ons blijft?  
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6.	KWEBBELPRAAT……		

Marona vraagt aan Frank wat hij op zijn cracker wil. ‘Appelstroop’,  doe maar zegt Frank. ‘ Waarom dan Frank’,  vraagt 
Marona? ‘Oh gewoon omdat ik dat lust.’	

 Julian G vraagt aan Marona: ‘Waar ga je heen?’ Marona zegt: ‘Op vakantie!’  ‘Nee, nee,’ zegt Julian, niet zonder ons!!’	

 Het regent waarop Julian G zegt: ‘Ja, het is verdrietig weer.’	

Daan heeft een plekje op zijn been. Daan: ‘Dat is een ontstoken waterpok.’  Anouk: ‘Oh, heeft jou zusje misschien ook 
waterpokken?” Daan: “Neeee.. ,die zit nog niet op zwemles.’ 

Lola: ‘Bij ons in de tuin hebben we een prinsessenrups gevonden.’ 

Jordy (3) vraagt heel bezorgd: ‘Maja, waar is de zon gebleven???’ 

Lieke Janssen vraagt aan Laura: ‘Laura, mag je meehelpen met helpen?’ 

-Daan viel op de grond. Abel: ‘Hij huilt niet want hij zit op voetbal en dan ben je stoer. En hij heeft echte voetbalschoenen 
aan daarom is hij zo goed! ‘ (kinderlogica….) 

Lenthe: ‘Gisteravond laat in de avond is juf Marloes gevallen.’ (bevallen) 

 
 

 

5.	WIST	U	DAT…..	

NIEUWSBRIEF		JULI		2018	

…. Alle kinderen inmiddels de waterpokken hebben gehad…. 

…. Onze stagiaires Lisa, Jolijn en Jessica hun stage periode goed hebben afgesloten. Top Gedaan! 

…. Onze stagiaire Lisa in de vakantie nog aan de Oeverzwaluw te zien zal zijn als vakantiehulp. 

…. Er in de bakken vaak te kleine verschoonkleren liggen. (dus ouders even kijken en vervangen voor 
passende kleding.) 

 
…. Dat groep zwart/zwart junior met mooi weer altijd gezellig buiten eet, onder twee grote partytenten. 

…. Mariska bruins is bevallen van een meisje; Lorin Elina. Gefeliciteerd!!!!!! 

….Er veel kleding blijft liggen en dat wij kleding na een paar maanden doneren aan een goed doel. 
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