
Nieuwsbrief november 2018 
1. Even voorstellen 

Hoi allemaal! 

Mijn naam is Naomi 
Kames, ik ben 
geboren op 8 
januari 1997 en 
woon in Emmen. In 
mijn vrije tijd vind ik 
het leuk om met 
vriendinnen en 
vrienden af te 
spreken, lekker uit 
eten te gaan, te 
winkelen of gewoon 
gezellig een 
avondje op de bank 
bij te kletsen. 

In 2016 heb ik mijn SAW niveau 4 diploma behaald. Daarna ben ik Maatschappelijk werk en 
dienstverlening (MWD) gaan studeren in Groningen. Uiteindelijk kwam ik er toch achter dat dit niet 
helemaal mijn studie is en heb ik ervoor gekozen om te stoppen. Nadat ik gestopt was met de studie 
die ik in Groningen volgde (MWD) heb ik gesolliciteerd bij een kledingwinkel waar ik een klein jaartje 
heb gewerkt. Ik merkte al snel dat ik geen voldoening haalde uit het werken in een kledingwinkel en 
wilde eigenlijk weer een studie oppakken totdat ik werd gevraagd om bij een kinderopvang te werken, 
deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. 

Ik ben vanaf 1 oktober 2018 werkzaam bij Kinderopvang & BSO Kwebbel en heb het hier erg naar 
mijn zin! Voorheen heb ik een jaar gewerkt bij een andere kinderopvang en stond ik voornamelijk op 
de BSO. Los van het werken bij Kwebbel ben ik ook werkzaam in het restaurant van mijn ouders 
(Bistro2.53) ik sta in de bediening en doe dit werk al ruim 5 jaar met veel plezier. 

Mijn interesse heeft altijd gelegen bij het werken met kinderen. Ik vind het bijzonder om te zien hoe zij 
zich ontwikkelen en dat ieder kind dat doet op zijn/haar eigen tempo. Wat het werken met kinderen 
leuk maakt is hun enthousiasme, leergierigheid, creativiteit en eerlijkheid. Geen dag is hetzelfde. 

Ik ben trots dat ik dit team mag versterken, en ik heb er heel veel zin in. 

Tot snel! Groetjes Naomi 
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Tarieven 2019 

M.i.v. 1 januari 2019 zullen we de tarieven gaan verhogen. Net als de voorgaande jaren hebben we o.a. weer gekeken naar de stijging van de 
kosten van de bedrijfsvoering (denk hierbij aan de verplichte loonsverhoging van 5,25%). Ook brengt de nieuwe wet IKK veel 
maatregelen (aangepaste kind-ratio's, extra opleidingen personeel, aanstellen HBO-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker) met zich 
mee waardoor de kosten in de dagopvang ook duurder uit zullen vallen. Hier is in de vergoeding van de overheid rekening mee gehouden. 

De nieuwe uurtarieven komen er per 01-01-2019 als volgt uit te zien: 

Reguliere dagopvang: €7,65  

Flexibele dagopvang: €7,95  

Reguliere BSO: €7,10 

Flexibele BSO: €7,50  

Bijzondere opvang (40-weken of 12-weken) Dagopvang: €8,20   

Bijzondere opvang (40-weken of 12-weken) BSO: €7,80  

Peuterwerk: Tarief zal door OKCE worden vastgesteld, zodra het tarief bekend is hoort u dit z.s.m. 

LET OP: Vergeet bovenstaande niet door te geven aan de belastingdienst!
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3.  Tarieven 2019
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4.  Wist u dat.

…. locatie Giervalk “Vlonder” na de herfstvakantie is gestart met de 
voorschoolse? 
…. wij binnen Kwebbel een nieuwe groepshulp hebben? Welkom Stacey! 

…. wij Giulia, Noyan, Sophia en Meindert welkom heten.  
…. wij een mooie mobile voor op de wipstoel hebben gekregen van Darcy haar 
moeder.  
…. wij zijn begonnen met het maken van hele mooie lampionnen 

…. Tanja ieder moment kan bevallen  
…. wij druk bezig zijn met de lampionnen  
…. wij bij thema regen heel veel zonneschijn hadden

…. wij 2 nieuwe kinderen op groep zilver hebben? Ze heten Veronica en Yanis. Veel speelplezier bij      
ons!  
…. Jannie (altijd gewerkt bij het zwanenveld) ons team komt versterken en wij hier heel blij mee zijn 
…. ook wij erg druk bezig zijn met de lampionnen en ze heel mooi worden? 

5. Kwebbelpraat

Enver verteld aan Kick dat ze een poes hebben die Zoef heet… Waarop Kick 
zegt: “Wij hebben geen poes maar wel een mooie tuin!”  
 
Sharon zegt tegen Tom: “Waar zijn jullie heen geweest op vakantie?”  
Tom: “Naar Kreta!” Sharon vraagt wat Tom daar allemaal heeft gedaan, waarop Tom zegt: “Gefeest!”  
 
Florian: “Als ik later groot ben krijg ik een baard, net als sinterklaas”  Lief!!

BLA BLA BLA
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