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1. Interview met… onze topper Mayson.

Nieuwsbrief maart 2019

Ik ben Mayson. 

Hoe heet je? Mayson. Hoe oud ben je? Zo veel 
(laat drie vingers zien). Wanneer ben je jarig? Bij 
Play-do. Hoe oud zijn mama en papa? Zes. Waar 
woon je? Parc Sandur en zijn allemaal speelgoed 
in mijn kast.  

Waar ben je geboren? Bij mijn mama of bij mijn 
papa. Wat is je lievelingskleur? Groen. Wat is je 
lievelingseten? Pizza. Wat vind je vies? Ijs, maar 
het is ook koud voor de ijsberen. Wie is je beste 
vriend? Mama en papa.  

Wat is je lievelingsliedje? Slapen met een douchekop (Lil-kleine – Krantenwijk). Wat is 
je lievelingsfilm? Ninjago bij Netflix. Wat is je lievelingsboek? Sprookjesbos. Wat is je 
lievelingsdier? Dino.  Waar ben je bang voor? Over een Giganotosaurus.  

Waar word je blij van? Glijbaan. Wat vind je stom? Olifant. Waar ga je het liefst 
naartoe? Naar zwemles. Welke sport vind je leukst? Hulk-sport en Hulk is groen!! Wat 
vind je leuk om te doen? Knutselen.  

Wat kun je heel goed? Knuffelen. Wat kun je niet zo goed? Ik kan wel kapot knuffelen. 
Wat wil je later worden? Triceratops. Wat is je grootste wens? Om te gaan voetballen. 
Wat is liefde? Als je nou eens aan het knuffelen bent dan ben je rommel aan het 
maken. 
(Met toestemming van ouders geplaatst) 

       Op de foto als Spiderman.
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Ons nieuwe bord al gespot?? 
Locatie: Oeverzwaluw 

Jaaropgave 2018
 
Wij versturen de jaaropgaven op aanvraag.
Wilt u een overzicht ontvangen van de 
opvang uren in 2018?
 
Stuur dan een mail naar: 
administratie@kinderopvangkwebbel.nl

Wist je dat..? 

Baby’s de eerste paar maanden van hun 
leven alleen maar in zwart wit zien? 

Na een paar maanden komt de kleur rood 
hierbij.

Regelmatig blijven een spullen liggen bij ons.  Het gaat soms om dure kleding, sportschoenen, 
mutsen/handschoenen enz. Na ongeveer een jaar gaat het weg. Vraag gerust of u even mag kijken 
tussen de spullen!! (Af en toe zullen we het uitstallen bij de ingang.)  

2. Kwebbel bord

3. Jaaropgave 2018 

4. Gevonden voorwerpen.
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4. Tips en Tricks met Babyolie.

Mooiere manicure 

Tijd om je nagels onder handen te nemen? Doe dan een beetje babyolie op een watje en met het watje langs je nagelriemen 
voordat je de lak op je nagels aanbrengt. Als je een beetje lak op je nagelriemen knoeit, kun je het er dankzij de babyolie 
makkelijk vanaf halen.

Ring van je vinger halen

Heb je een ring om je vinger geschoven die je er daarna niet meer afkrijgt? Geen paniek. Grijp je flesje babyolie en smeer 
een beetje olie rond de ring. Je kunt de ring daarna makkelijk van je vinger krijgen.

Verleng de levensduur van je showergel

Voeg een beetje babyolie toe aan je showergel en mix dit. Niet alleen is je huid na het douchen nog zachter, maar je kunt ook 
langer met je douchegel doen. Win-win!

Maak je huid zachter

Heb je droge hielen en/of hielkloven? Babyolie kan je daar wellicht vanaf helpen. 
Smeer voor het slapengaan een beetje olie op je hielen en doe sokken aan. De 
babyolie werkt voedend en maakt je huid zacht. De volgende dag voelen je voeten 
een stuk zachter aan.

Make-up remover

Lukt het niet om je mascara goed te verwijderen? Druppel dan een beetje babyolie 
op een wattenschijfje en wrijf voorzichtig met het watje over de overgebleven make-
up. De mascara komt er meteen vanaf!

Scheren

Je kunt babyolie gebruiken om een super glad resultaat te krijgen na het scheren. 
Dankzij de babyolie glijdt je scheermesje over je huid en verklein je de kans op 
irritaties. Let wel op dat je niet knoeit, als je babyolie knoeit wordt je vloer spekglad 
waardoor je snel uit kunt glijden.

Verwijder stickers

Krijg jij oude stickers niet van een oppervlak af, dan biedt babyolie ook hierbij de oplossing. Smeer een beetje babyolie op de 
sticker en laat zo’n twee minuten intrekken. Daarna wordt het een stuk makkelijker om de sticker te verwijderen.

Verwijder verfvlekken

Ben je met een kwast en verf in de weer geweest en zitten er nu verfvlekken op je huid? Of heb je je lokken geverfd, maar is 
er ook verf naast je haar terecht gekomen? Ook dit kun je verwijderen met de olie. Smeer de olie op je huid en laat even 
intrekken voordat je het wegveegt. Dit is veel vriendelijker voor je huid dan het weg scrubben van de verf.

Smeer deurscharnieren

Niets zo irritant als het geluid van een piepende en/of krakende deurscharnieren. Je kunt uiteraard een speciaal smeermiddel 
kopen om dit probleem op te lossen, maar babyolie helpt ook. Doe een paar druppels olie op de scharnieren en het tergende 
geluid is verleden tijd.

Glanzen

Je kunt diverse producten in huis weer laten glanzen dankzij babyolie. Druppel een beetje olie op een doekje en ga met dit 
doekje over leer, staal, chroom, rvs of hout heen en je spullen glanzen weer als nooit tevoren! Let op: een klein beetje 
babyolie is echt al genoeg. 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Lucien had een aapje meegenomen, waarop Iris zegt: “Aapie stoetenkappie.”  

De kinderen worden klaargemaakt om naar buiten te gaan. Bente is een beetje 
verdrietig en heeft niet veel zin om naar buiten te gaan. Juliette geeft haar een  
knuffel en zegt: “niet huilen Benthe, er zijn geen monsters buiten”. 

Dimas zegt: “ Maja, als jij jarig bent krijg je van mij een playstation”. Haha! 

Stacey zegt tegen Luca, Dyon en Femke: “Gaan jullie met mij mee?”.  
Waarop Luca Stacey aan kijkt en zegt:” ….. kan jij wel autorijden dan?”.  
 
Juliette zegt: “ als je je handen niet wast, krijg je krentenbaard”. Hahaha 

Sam tegen Mariska S: ‘Ik mis je nog steeds elke dag” Aaah.. 

BLA BLA BLA

5. Wist u dat?

…. Jeanet voor 50% weer aan het werk is.  
…. wij een nieuw kindje hebben op groep paars. Welkom lieve 
Mayson. 
…. wij een nieuwe zesling buggy hebben? Waar wij heel erg blij 
mee zijn.

…. Ankie is begonnen aan de babycursus.  
….wij heel veel buiten spelen met de kinderen.  
…. Puk weer helemaal beter is.

…. het meebrengen van speelgoed vanuit huis op eigen risico is? 
…. wij volop genieten van het buitenspelen?  
…. wij het waarderen als ouders ons helpen met het verzamelen  
van materialen? 

…. wij een nieuw kindje op groep zilver krijgen? Hij heet Zakariya en wij wensen 
hem heel veel speelplezier bij ons! 
…. wij alweer volop van het mooie weer genieten?  
….Michelle onze nieuwe stagiaire is op groep brons? Ze komt elke maandag en 
dinsdag stage lopen. Heel veel succes en plezier bij ons! 

…. wij heel vaak mini piraten en mini prinsessen in de groep hebben te spelen? 
….Daan (broertje Aron) ook bij ons speelt op groep taupe?  
….Het voor ons heel fijn is als er namen in jassen/tassen en op flessen van de 
kinderen staan

6. Kwebbelpraatjes
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