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5. Kwebbelpraat 

Belangrijke data: 

* 24 dec om 17.00 
uur gesloten 

* 25 & 26 dec 
kerstdagen 

* 28 dec KWEBBEL 
ON ICE 

* 31 dec om 15.00 
uur gesloten

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Stacey Groenendal, 
ik ben 22 jaar oud en woon in 
Emmen. Voor sommigen ben ik 
misschien al een bekend 
gezicht. Ik ben de dochter van 
Kathy Groenendal, locatiehoofd 
Parc Sandur. Ook kan het zijn 
dat je mij kent van verschillende 
Kwebbel-activiteiten waar ik al 
eerder bij betrokken ben 
geweest, zoals bijv. Halloween.  

Ik ben erg sportief en in mijn vrije tijd sport ik dan ook vaak. Ik doe vier 
keer per week aan Thai-boxen en een keer per week aan Crossfit. 

Na het afronden van mijn mavo, havo en vwo heb ik o.a. gewerkt bij 
Toscana ijssalon in Emmen. Na meerdere malen tevergeefs bij de politie te 
hebben gesolliciteerd, ga ik nu een nieuwe uitdaging aan als groepshulp 
van Kinderopvang & BSO Kwebbel. Ik zal op verschillende locaties ingezet 
worden. Mijn taken zijn uiteenlopend en variëren van het vervoeren van de 
bso-kinderen van en naar de basisschool, tot het assisteren van de 
pedagogisch medewerker op de groep, tot huishoudelijke hand- en 
spandiensten.  

Ik hoop jullie gauw persoonlijk te mogen ontmoeten op een van de 
locaties. 

Groetjes, 
Stacey Groenendal  
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2.  Kosten voorschool Lisdodde 2019

 
Voorschool obs Lisdodde  
Ganzenveld 85 
7827 SE Emmen 

Emmen, 30-11-2017                                         
Betreft: Kosten Voorscholen 2019 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Vanaf 1 januari 2019 zal het uurtarief van de voorschool wijzigen. Dit 
nieuwe uurtarief bedraagt €8,02. 

In de brief ‘kosten voorschool Lisdodde 2019’ leest u wat dit voor u betekent. Ik 
verwijs u voor meer informatie dan ook graag naar de inhoud van deze brief. De 
brief kan opgevraagd worden bij Danny Husers.  

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met: 
 
Danny Husers 
0591-561999 / administratie@kinderopvangkwebbel.nl 

Met vriendelijke groet, 

Sharon Husers 
Kinderopvang & BSO Kwebbel
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3. Baby Fleur 

Reminder! 

Ouders/verzorgers met een flexibel- en/of 
oproepcontract kunnen hun rooster 
uiterlijk donderdag om 12.00 uur 

voorafgaand van de nieuwe werkweek per 
mail aanleveren met de data en uren 

waarop opvang nodig is.

Wilja Grasdijk is  

18 oktober bevallen 

van een gezonde 

dochter. 

Patrick en Wilja zijn 

trotste ouders 

geworden van baby 

Fleur.
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…. de GGD inspectie bij locatie Vlonder is langs geweest en dit 
allemaal in orde was 
…. dat Kwebbel een dag voor kerst gesloten zijn om 17.00 uur  
…. Tineke (kerst) danspasjes in studeert en dit op de Kwebbel wordt geshowd? 

De kinderen op groep brons hebben het over eten. 
1 zegt van spinazie wordt je sterk, waarop Maren zegt: van Smurfenijs krijg 
je een blauwe kont! 
 
Dez zegt dat Maja haar zus gevallen is i.p.v. bevallen 
 
Aron is grote broer geworden van Daan. “Ja” zegt Aron..”Hebben 
papa en mama gedaan!”  

Voor Kwebbel liggen allemaal grote witte rollen. Alexis en Dimas 
zijn in gesprek. “Wat is dat nou weer van rommel?” Vraagt Dimas. 
“Dat is geen rommel!” Zegt Alexis. “Dat is wc papier!”. Hahaha!! 

…. wij een nieuwe stagiaire op de donderdag hebben?  
Welkom Talika! 
…. dat rommel pieten bij ons zijn 
geweest?

4. Wist u dat

…. we eindelijk af zijn van alle vlekkenziektes  
…. we 4 nieuwe stagiaires hebben. Heel veel plezier Zoë, 
Britney, Celine en Wendy  
…. Tanja bevallen is van een gezonde dochter Isa-Dae

…. wij weer 2 nieuwe kinderen op groep zilver hebben? Welkom lieve Diff & Aspen. 
Heel veel speelplezier bij ons  
….wij een nieuwe stagiaire op de maandag hebben? Welkom Amanda! 

5. Kwebbelpraat
BLA BLA BLA

…. Wilja is bevallen van een mooie dochter genaamd Fleur. Wij wensen 
Patrick en Wilja heel veel liefde en geluk.  
…. wij Bobbi en Ivey welkom heten op groep Kaki
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