Nieuwsbrief februari 2019
1. Even voorstellen

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Glenn Arts, ik ben 20 Jaar en
woon in de Rietlanden. Ik heb het afgelopen
jaar mijn studie Sport en Bewegen Niveau 4
afgerond aan het Drenthe College in
Emmen.
Zelf voetbal ik in het 1e van V.V. Emmen en
help ik de trainers waar nodig met training
geven. Vorig jaar ben ik door mijn blessure
actief geweest als hoofdtrainer bij de jeugd
Onder 15 wat ik met veel plezier heb
gedaan. Ook hielp ik veel bij de jongste
jeugd om trainingen te geven. Dit vind ik erg
leuk om te doen. Verder heb ik bij mijn voetbalvereniging een voetbal Clinic
georganiseerd waarbij de jeugd met veel plezier bezig was.
Ik vind het super om met kinderen te werken en het ze naar hun zin te
maken. Ik heb veel stage gelopen op basisscholen om te ondersteunen
tijdens gymlessen en het helpen organiseren van leuke activiteiten voor de
kinderen
Na de meeloop dag bij Kwebbel Parc Sandur wist ik zeker dat dit is wat ik
wil.
Ik heb deze dag als zeer positief ervaren en ben blij met mijn aanstelling bij
Kinderopvang & BSO Kwebbel.
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Belangrijke data:

* 14 februari
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voorjaarsvakantie

Mijn eerste dagen bij Kinderopvang & BSO Kwebbel zijn super goed
bevallen. Ik haal veel energie uit de kinderen en ben dan ook erg blij met het
ontvangst van mijn collega’s en zeker van de kinderen!
Ik hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan bij Kinderopvang &
BSO Kwebbel met veel plezier en veel leuke en/of sportieve activiteiten.

Groetjes,
Glenn Arts

www.kinderopvangkwebbel.nl
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2. Zwemles via Kwebbel

Feitje…
Je kan n
iet slikke
n zonder
tong tege
je
n j e g ehe
melte te
ho u den.
Probeer m
aar!
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3. Foto’s AVG-privacywetgeving
Beste ouders/verzorgers,
Op onze groepen kunnen van de diverse activiteiten foto’s van kinderen worden gemaakt.
Bij deze willen wij u mededelen dat het vanaf heden niet meer mogelijk is om deze foto’s van uw kind op te
vragen bij de betreﬀende pedagogisch medewerker en/of leidinggevende. Dit heeft te maken met de AVGprivacywetgeving. De pedagogisch medewerker zal de foto’s enkel op Klasbord plaatsen. De ouder/verzorger
kan de foto’s van zijn of haar kind eenvoudig van Klasbord kopiëren doormiddel van het maken van een print
screen (schermafbeelding). Zodra de foto’s op Klasbord zijn geplaatst zal de pedagogisch medewerker de
foto’s permanent verwijderen van zijn of haar mobiele telefoon.
Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om te allen tijde rekening te houden met de privacy van de
groepsgenootjes van uw kind(eren). Mocht u echter toch besluiten een foto te kopiëren waar uw kind samen
met een of meerdere kinderen opstaat, kies er dan voor om deze foto alleen voor uw eigen gebruik op te slaan
en deze niet zonder toestemming van de betreﬀende ouder(s) bloot te stellen aan social media.
Mochten er nog vragen zijn omtrent dit bericht dan kunt u terecht bij de leidinggevende van de opvanglocatie
van uw kind(eren).
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Sharon Husers
Kinderopvang & BSO Kwebbel
06-51946858 / sharon@kinderopvangkwebbel.nl

Je weet dat je een pm’er bent als…
… je nooit, maar dan ook NOOIT witte kleding aandoet naar je werk!
… je weet dat er storm komt, zonder naar het weerbericht te luisteren!
… je minstens 10x per dag mama wordt genoemd (en niet door je
eigen kind)
… je tijdens de kerstperiode overal glitters hebt (ook in je bh)
… kinderen denken dat je 6 bent
… je oprecht gelukkig wordt van geslepen potloden
… je denkbeeldige bananen uit verstopte oren kunt halen
… je altijd koude thee drinkt (en dan bedoel ik geen

ijsthee)
… je ergens op de dag een moment vindt om even naar de wc te gaan

www.kinderopvangkwebbel.nl
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4. Wist u dat
…. we nieuwe kindjes hebben: Nils, Bas en Hannah. Welkom!!
…. per februari Sam, Déon en Isa-Dae verwelkomen?
…. we een ziekenhuis en ambulance op groep paars hebben
gemaakt?

…. de kinderen genoten hebben in de sneeuw. Hopen dat er
snel een nieuw pak sneeuw komt.
….Tanja weer terug is van haar verlof.
…. de kinderen het thema “Hatsjoe” erg leuk vinden. Er worden
heel wat pleisters geplakt.
…. Stacey bij ons werkt.. Welkom Stacey!
…. er al heel veel patiëntjes geholpen zijn in onze “Kwebbelziekenhuis”
door alle dokters en verpleegsters. Meters verbande, dozen pleisters en
drankjes hebben daarbij “geholpen”.
…. dat wij achter de schermen druk bezig zijn met de AVG wet.

….de kinderen de sneeuw geweldig vonden toen het er heel even lag? Haha!
…. wij weer heel druk bezig zijn met het knutselen voor het nieuwe thema “Hatsjoe”
en al die mooie creaties in de groep hangen?
…. wij het fijn vinden als alle ouders de sjaals, handschoenen en mutsen weer mee
naar huis zouden nemen?

…. Anna, Lotus en Evi vanaf nu komen spelen op groep Taupe.
…. Sem en Noah vanaf nu komen spelen op groep Kaki.
…. wij alle nieuwe kindjes veel speelplezier wensen bij ons.
…. wij zijn begonnen met het thema Hatsjoe.

5. Kwebbelpraat
Joep: “Kijk” er ligt allemaal poedersuiker op de grond! (Sneeuw) Haha!

BLA BLA BLA

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”.
Lucien heeft nieuwe schoenen aan. Mariska vraagt aan hem of hij zijn schoenen zelf heeft uitgezocht, waarop
Lucien antwoord: “nee, die heeft de postbode uitgezocht”. Haha!!
Tanja vraagt Laurin: “Hoe heet jij?” Waar op Laurin zei: “Grote meid”.
Julian zegt: “Mijn mama heet Carolien”. Glynn zegt: “Mijn mama heet Sharon”. Jill zegt: “Mijn mama heet
Nancy”. Enver en Leire zeggen: “Onze mama heet gewoon mama”.
www.kinderopvangkwebbel.nl
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