NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018
In dit nummer:

1. EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal!
Wij zijn lid van de oudercommissie voor de Stationsstraat:

1. EVEN VOORSTELLEN
2. MET DE BSO NAAR
WILDLANDS
3. BBL-ERS
4. OPLEIDING BABY
LEIDSTERS
5. …WIST U DAT

Kristel Smit (35 jaar)
Moeder van Puck (5jr) en Willem (3 jr). Puck gaat naar school en
naar de Kwebbel BSO locatie Wilhelminastraat. Willem wordt
liefdevol opgevangen aan de Stationsstraat. Ik werk 3 dagen als
HR adviseur, ben samen met Wim en we hebben het gezellig druk
met Cafe de 3 paardjes. Ik geniet van onze kinderen en ons
actieve leven, ga graag naar zee & strand en hou van terrasjes en
lekker eten.

6. KWEBBELPRAAT
Marjolein Meijering (38 jaar)
Moeder van Thijmen (2jr), Thijmen gaat 3 dagen per week met
veel enthousiasme en plezier naar Kwebbel (groep Kaki). Ik werk
4 dagen als HR adviseur en ben daarnaast actief als vrijwilliger is
het bestuur van Wensstichting Drenthe. Verder hou ik ervan
leuke dingen te doen in het weekend en op vakantie te gaan. Zelf
ben ik niet zo heel vaak bij Kwebbel, maar mijn vriend Richard
wel, dus die kun je altijd aan spreken mocht je iets willen
bespreken, een mail sturen kan natuurlijk ook.
Linda Borghuis (40 jaar)

Belangrijke
data:

Moeder van Luuk (bijna 1 jaar), Luuk gaat 2 dagen per week
met heel veel plezier naar kwebbel (groep Taupe). Ik werk 3
dagen als adviseur in de accountancy en ben samen met Peter.
Wij houden ervan om in het weekend leuke dingen te doen met
zijn drieën. Vooral nu Luuk steeds actiever wordt en meer
meekrijgt.

* 3 sept. start basisscholen

*oktober

weer
pantoffeltijd

Heb je dringende of minder dringende zaken te bespreken of vragen waarvoor je niet
direct naar de directie of locatieleidster wilt? Mail ons op

Oud.stat@kinderopvangkwebbel.nl! Meer informatie over de
oudercommissie kun je ook vinden op de website van Kwebbel.
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2. MET DE BSO NAAR WILDLANDS
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Bijna is de schoolvakantie voorbij. Voor de BSO betekent vakantie ook vaak extra tijd voor leuke uitstapjes. Zo kwam
Wildlands met een aanbieding waar we gretig gebruik van hebben gemaakt.

3. BBL-ERS
In het schooljaar 2018-2019 komen er 5 BBL-ers bij ons werken. Zij werken gemiddeld 20 uur bij
Kwebbel en gaan 1 dag in de week naar school. Zo leren zij het mooie vak van pedagogisch medewerker.
Anita Boschma, Kelly Brink, Jenny Gerrits, Jetske Lange en Jessica Suelmann : veel succes!

4. OPLEIDING BABYLEIDSTERS
Binnen onze organisatie gaan we aan de slag met het bijscholen van alle pedagogisch medewerkers op
de babygroepen. Dit is 1 van de eisen uit de Wet IKK . Om de kwaliteit van baby-opvang te verhogen, moet
de kennis over baby’s van pedagogisch medewerkers die met deze doelgroep werken, verbeteren. Baby’s
vragen om een andere benadering dan dreumesen, peuters en schoolgaande kinderen. Uiteraard
beschikken wij over ervaren personeel en zullen zij weinig moeite hebben met deze scholing.
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5. WIST U DAT…..

…. Alle (en dus ook onze) babyleidsters vanaf september met de cursus ´Baby´s in de kinderopvang´ starten.
…. Sharon H. vanaf het nieuwe schooljaar vaste leidster van de BSO is?
…. We na de vakantie starten met de voorbereidingen voor het nieuwe thema `regen´?

…. Tanja bijna met zwangerschapsverlof gaat.
…. Wij een hele mooie zomer hadden.
…. De leidsters van de babygroep op cursus gaan.

…. Jenny vanaf september haar BBL opleiding gaat vervolgen op groep GROEN / GEEL ?
…. De ouderraad (nieuw) van de gezamenlijke locaties hun eerste date hebben gehad ?
…. Wij tijdens de vakantieperiode regelmatig samen zijn gevoegd met onze andere groepen binnen kwebbel ?

…. Wij hebben een hele mooie nieuwe stint gekregen! Daar zijn wij heel blij mee.
…. Ilse nu met zwangerschapsverlof is.
…. Wij in de vakantie heel veel leuke dingen hebben gedaan, zoals naar het plein, Wildlands en naar de camping de
Fruithof.

…. We onaangekondigd GGD inspectie hebben gehad en dat we een heel mooi rapport hebben
ontvangen.
…. De zomervakantie bijna voorbij is en dat we blij zijn alle kindjes weer terug te zien.
…. We een nieuwe vierling buggy hebben gekregen, en daar heel blij mee zijn.
…. Wilja in september met zwangerschapsverlof gaat.

6. KWEBBELPRAAT……
Levi (Oever) zit aan tafel zijn handjes te poetsen en zegt: “mijn vinger zit los!”
Isa zegt : “Ik heb een huis, maar die is niet zo groot want er zit een buurman bij.”
Fynn vindt een roze veer op de grond. Lieke Janssen kijkt en zegt: “ Ooh, die is vast van een flamingo.”
Jetske heeft blaren op haar voet, waarop Lieke zegt: ”Jetske , je hebt twee bladeren.”
Quinty zegt tegen Monique: “Ik ben een grote meid.” Monique vraagt aan haar hoe groot ze dan is. Quinty zegt: “Een halve
kilo!!”
Melanie vraagt aan Isa of ze chocopasta op haar cracker wil, Isa zegt:” ja”. Gelijk daarna vraagt Melanie aan Alexander of
hij dat ook wil, waarop Isa volmondig roept: “NEE! Isa!!”
Anita is met Frank aan het kralen tellen in de kleuren blauw, geel en rood. Bij de 1e kraal zegt Frank: "dat is 1", bij de 2e
kraal: "dat is 2" en bij de derde kraal…. "dat is…vraagt Anita.” Frank:”rood!”
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