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Hallo allemaal,

Mijn naam is Roald Vrieling, ik ben 21 jaar 
oud en ik woon in Aalden. Ik ben sinds 
anderhalf jaar afgestudeerd 
onderwijsassistent. Ik heb de opleiding 
gevolgd aan het Drenthe College in Emmen. 

Ik haal er enorm veel energie uit om met 
kinderen te werken. En dit is dan ook mijn 
passie ongeacht de situatie. In mijn vrije tijd 
sport ik graag, ik voetbal en daarnaast geef 
ik ook voetbaltraining aan de jeugd onder 17 
jaar maar ik geef ook met veel plezier de 
jongste jeugd training.

Op dit moment ben ik in de ochtend werkzaam als onderwijsassistent aan de 
Slagkrooie in Schoonoord voornamelijk in de groepen 3 en 4. Toen ik vorig jaar 
ben begonnen met informeren of er eventueel een mogelijkheid was of ik meer 
uren kon krijgen op dezelfde school of binnen de vereniging werd er met nee 
geantwoord. Toen werd ik erop gewezen of de BSO misschien iets voor mij was 
en zodoende heb ik Kinderopvang & BSO Kwebbel gesolliciteerd. 

Ik voornamelijk s’middags worden ingezet bij de groepen turquoise, lila en 
zwart. Dit met uitzondering van de vakanties.

Ik kijk naar de komende leuke en leerzame periode erg uit en ik heb er enorm 
zin in.
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Belangrijke data: 

*  5 januari finale 
Curling Cup 
Kinderopvang & 
BSO Kwebbel 1
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Wij willen de volgende leidsters die geslaagd zijn 

voor de specifieke scholing ‘baby’s in de 

kinderopvang’, van harte feliciteren! Gefeliciteerd: 

Lisa J, Lindsay, Kim, Britta, Liza O, Marieke, 

Corinna, Jodie, Melanie, Amber, Rachel, Kathy, 

Monique, Jessica, Tess, Lucia en Sharon H.

2.  Baby Isa-Dae

We wensen de ouders van Isa-Dae: 
Herman, Tanja en zus Anna-Mae 
heel veel geluk en gezondheid 

samen.

4. Geslaagd

3. BKR-kindratio

Wijziging BKR-kindratio
Baby’s  
Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pm’er gaat omlaag: van 1 pm’er op 4 nuljarigen, naar 1 
pm’er op 3 nuljarigen. (www.1ratio.nl)
 
BSO 
Het maximaal aantal kinderen van 7 jaar en ouder gaat omhoog: van 1 pm’er op 10 kinderen naar 1 
pm’er op 12 kinderen. Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar gaat het maximaal aantal 
kinderen per pm’er naar 11. (www.1ratio.nl)
 
Gecombineerde opvang (do en bso)
Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en buitenschoolse opvang 
wordt een kind van 4 jaar en ouders beschouwd als een kind van 3 jaar.  Bijvoorbeeld kleuters die 
structureel op vrijdag vrij zijn en daarom ’s Ochtens samenvoegen met de dagopvang of wanneer 
kinderen een studiedag hebben en ze om die reden ‘s Ochtens kunnen samenvoegen met de 
dagopvang. Aangezien dit een ingewikkelde maatregel is wordt aangeraden om de rekentool te 
gebruiken (www.1ratio.nl).
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…. wij het enorm waarderen dat onze ouders zo ontzettend enthousiast zijn 
geweest met het meenemen van de lekkernijen voor onze kerstbrunch. 
….we de kinderen van onze voorschool graag weer zien op maandag 7 
januari 209 

Willem ging naar de wc en zegt vol trots: “Kijk eens hoe zo een mooie drol ik  
heb gemaakt!”  
 

Siem vraagt aan Lola: “Waar is jou huis?”.  Waarop Lola antwoord: “ Alleen bij de buren”.  

Mara vraagt aan Anouk: “Heb jij al kindjes?”.  Anouk: “Nee, ik heb geen kindjes”. Mara geloofd Anouk niet. 
Komt Jill eraan: “ Nee dan moet  er eerst iemand komen met een toverstok”.  

…. Jeanet geopereerd is en een nieuwe heup heeft gekregen?  
…. wij een hele gezellige kerstbrunch met de kinderen hebben 
gehad en wij de ouders bedanken! Het was smullen!!

4. Wist u dat

…. de kinderen gesmuld hebben van al het lekkers tijdens de 
kerstbrunch. Alle papa’s en mama’s bedankt!  
….de kinderen aan de oeverzwaluw gek zijn op het liedjes: ‘de 
wielen van de bus’

…. wij weer 3 nieuwe kindjes mogen verwelkomen? Welkom Joshua, Vincent en Lize. 
Heel veel speel plezier bij ons.  
…. Ilse vanaf 7 januari weer gezellig aan het werk is!  
…. Tess, Lisa, Jodie, Amber en Kim allemaal geslaagd zijn voor de babyleidster 
cursus? En wij hier heel blij mee zijn! 

5. Kwebbelpraat

BLA BLA BLA

…. Wilja vanaf 14 januari weer terug is van zwangerschapsverlof. 
…. wij donderdag 20-12 een heerlijk kerstbrunch hebben gehad, dit mede 
door alle lieve papa’s en mama’s!
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