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1. EVEN VOORSTELLEN

In dit nummer:

1. EVEN VOORSTELLEN

De oudercommissie van locatie Wilhelminastraat heeft een nieuwe samenstelling. Tijd om ons even
voor te stellen. De Oudercommissie bestaat uit 5 ouders, zij vertegenwoordigen hiermee de groepen
van locatie Wilhelminastraat en BSO de Barg. De OC komt 3 keer per jaar bijeen om te vergaderen.
Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de
opvang te behouden en verbeteren. U kunt ons bereiken op het volgende email adres:
oud.wil@kinderopvangkwebbel.nl

2. HALLOWEEN

Hallo, Mijn naam is Suzanne Niemeijer, ik ben al een aantal jaar lid van de
oudercommissie. Ik ben moeder van Sverre en Jarne, zij gaan naar de Bso.
Groetjes Suzanne

3. STINT
4. WIST U DAT…..
5. KWEBBELPRAAT
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ONZE HARTEN HUILEN….

Hallo allemaal,
Ik ben Marloes van der Heide, moeder van Nina (8) en Max (1).
Beide kinderen gaan met veel plezier naar de BSO en dagopvang
van Kwebbel (Wilhelminstraat). De dagen dat mijn kinderen naar Kwebbel zijn,
geniet ik van mijn leuke, maar drukke baan als leerkracht op de Mytylschool
in Emmen. Naast werken en school speel ik met liefde taxichauffeur voor Nina,
die op handbal en turnen zit. Ook gaan we graag FC Emmen aanmoedigen op
de oude Meerdijk. Kortom onze vrije tijd bestaat vooral uit sportieve
bezigheden. Max gaat, waar dat kan, heerlijk mee, en vermaakt zich overal
prima met zijn "takel" en "cars".
Groetjes Marloes
Hallo,
Mijn naam is Sylvia Mijatovic, moeder van 2 heerlijke jongens Ivan (7jaar) en
Noah (4jaar). De jongens gaan met veel plezier naar de BSO bij obs de Barg.
In het dagelijks ben ik werkzaam in de sales en arbeidsbemiddeling.
In mijn vrije tijd ben ik graag sociaal actief en sta ik 3 keer per week aan het
voetbalveld om Ivan aan te moedigen, waardoor ik geregeld zonder stem
eindig 😉.
Groetjes Sylvia

Belangrijke data:
* 20/28 okt. Herfstvakantie
* 26 okt. Halloween

Ilse Beukers is 13
september bevallen van
een gezonde dochter.
Richard en Ilse zijn trotse
ouders geworden van
baby Lize.

Hallo allemaal,
Ik ben Bianca Lijnema en moeder van Lynn.
Ik werk in de thuiszorg als verzorgende I.G.
In mijn vrije tijd gaan we graag leuke dingen doen, dagjes weg, of lekker met
een filmpje op de bank.
Lynn gaat niet heel regelmatig naar Kwebbel dus ben ik er ook niet zo vaak.
Maar ik zet me graag in voor de Villa.
Groetjes Bianca
Hallo,
Mijn naam is Pieter de Jong, ik ben de vader van Melle en Maren, beide gaan
alle vele jaren met plezier naar de locatie Wilhelminastraat en de Barg.
Ik ben woonachtig in Bargeres Emmen en werk als docent aan de NHL
Stenden Hogeschool vestiging Emmen.
Met de zitting in de ouderraad hoop ik een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan de kwaliteit binnen Kwebbel; specifiek de Wilhelminastraat.
Ik hoop dat zowel de ouders als het management de ouderraad weten te
vinden voor vragen, suggesties of....
Met vriendelijke groet,
Pieter
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Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor Halloween. Dit jaar kunnen we gebruik maken van een super gave
locatie, namelijk het Rensenpark! Aanmelden kan tot 5 oktober a.s.. Durf jij te komen?

3. STINT
Beste ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van het tragische ongeval in Oss hebben wij donderdagmiddag besloten om de Stints te laten staan. Dit besluit
hebben wij niet genomen omdat wij geen vertrouwen meer in de Stint hebben. Wij zijn nog steeds van mening dat de Stint een
goed en veilig vervoersmiddel is. In dit geval willen wij de medewerkers die de Stint besturen beschermen i.v.m. eventuele
vragen en/of opmerkingen die gemaakt kunnen worden. Daarnaast willen we het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval
afwachten. Door de fabrikant van de Stint worden we op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen omtrent dit onderzoek.
Op enkele kleine mankementen na hebben wij nog nooit problemen gehad met de Stint. Er is een onderhoudscontract waarbij de
Stints jaarlijks worden gecontroleerd. Bij een mankement wordt direct de monteur ingeschakeld die vaak dezelfde dag al of
anders de volgende dag op locatie is om de Stint te controleren. Vanaf het moment van constateren van een dergelijk
mankement tot het moment dat de monteur is gearriveerd blijft de Stint staan en worden en geen kinderen meer mee vervoerd.
Wij zullen u informeren zodra er relevante informatie beschikbaar is.
Bij vragen kunt u mij bereiken op 06-51946858.
Met vriendelijke groet,
Sharon Husers
Namens,
Directie Kinderopvang & BSO Kwebbel
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4. WIST U DAT…..
….Alle leidsters van onze locatie gestart zijn met de cursus ‘baby’s in de kinderopvang’
….De babygroep een metamorfose heeft gehad op initiatief van de babyleidsters?
….Wij inmiddels weer druk bezig zijn met ons nieuwe thema ‘regen’? Dat is o.a. te zien aan alle parapluutjes
die in het pand hangen.
….Het handig is om de bakken zo nu en dan te controleren op passende kleding?
….De kinderen het erg leuk vinden om met de paraplu en regenlaarzen naar buiten te gaan?
Vooral als het hard waait!
….Layvin een broertje Joah heeft gekregen?
….De eerste groep leidsters de herhaling van BHV/EHBO achter de rug hebben ?
….Locatie de “Vlonder “voorzien is van een nieuw likje verf en ook nieuw meubilair hebben aangeschaft?,
en wij ook hiervan gebruik mogen maken ?
….De kinderen van Locatie Zwanenveld zonder toezicht niet het terrein mogen verlaten ? dit i.v.m. de veiligheid ?
(Dit gebeurt helaas vaak, tijdens de haalmomenten)
….Het heel fijn zal zijn als er namen in de jassen, schoenen en tassen komen? Zodat alles weer met het juiste
kindje mee naar huis gaat?
….Alle zonnebrandcrème weer mee naar huis mag?
….Ilse is bevallen van een prachtige dochter Lize? Gefeliciteerd lieve Ilse en Richard!
….Wij heel veel nieuwe kinderen op onze locatie hebben? Welkom Sylvan, Johan, Merel, Laurens, Dani,
Feline, Emma & Merle. Heel veel speelplezier!

….Wij een wipstoel hebben gekregen van de mama van Willem?
….Iris, Aron, Lune en Quinty over zijn naar groep Denim? Lily ook bijna overgaat?
….Wij nieuwe stagiaires hebben? Welkom Domenica en Romy. Wij wensen jullie veel succes dit

schooljaar.

5. KWEBBELPRAAT……
Ibrahim verteld dat mama een baby in de buik heeft. Waarop Linda zegt de baby komt al heel snel he?
Ja zegt Ibrahim: Papa haalt de baby eruit met een hele grote boormachine haha!
Isa: Ik heb een huis , maar die is niet zo groot want er zit een buurman bij.
Tess: Mijn papa heeft een keer teveel biertjes gedronken, toen was hij verdronken.
Cas tegen Laura: Ik weet wat verkering is. Oh? Wat is dat dan?
Cas; Ja, dat zijn twee auto’s die tegen elkaar botsen (het verkeer bedoelde hij haha)
Jill is verdrietig, ze heeft haar voet zeer gedaan.
Glynn haalt binnen snel een koude doek, als hij terug komt zegt hij… Hier ben ik, je ambulance!!
La Toya en Djemm lopen samen naar school. La Toya: Oh wat is het koud he! Djemm: Ja joh, wel zielig voor de mensen in Friesland. La
Toya: Hoezo dan? Djemm: Nou daar vriest het altijd, daarom heet het ook Friesland!
Siem tegen Suze: Jij bent mijn beste vriend. Suze tegen Siem: Ja want wij zijn verliefd want wij geven altijd
knuffels!
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ONZE HARTEN HUILEN……
De derde donderdag van september...de dag van de leidsters. We begonnen de dag met gebak voor
iedere locatie. Al snel sloeg de stemming volledig om, nadat het verschrikkelijke nieuwsbericht over het
fatale ongeval in Oss ook ons had bereikt. Vol afschuw en ongeloof namen we kennis van het
bericht...kippenvel. Verschillende gedachten flitsten voorbij. De ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s
en alle andere nabestaanden van de slachtoffertjes...de leidster en het kindje die zwaargewond in het
ziekenhuis liggen...de machinist en conducteurs, de ooggetuigen, de hulpverleners, de getroffen
basisschool, het betreffende kinderdagverblijf en haar kinderen, ouders, leidsters en directie. Allemaal heel
erg veel sterkte! Woorden schieten te kort. Wij zijn aangedaan en diep geraakt.
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