Nieuwsbrief april 2019
1. Zou je liever…
Zou je liever…
Sterk willen zijn of kunnen vliegen? Euuuhh de
roze vliegen! Juf of dokter willen zijn? Dokter
omdat ik zo lief ben.
Politieagente of brandweervrouw willen zijn?
Brandweer Sam. Chocolade of snoepjes op jouw
ijsje willen hebben? Snoepjes.

Onze topper Kiki.

Roze haar of blauw haar willen hebben? Blauwe…
Nagellak willen hebben of lippenstift op willen?
Lipstick, oranje lippen.
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Supersterk of supersnel willen zijn? Supersnel. Heel de dag buiten of binnen willen
zijn? Buiten, op mijn trampoline en op mama en papa. Super kort haar willen hebben
of super lang haar tot aan de grond? Lang haar.

Belangrijke data:

Een prinsessenjurk willen dragen of een Bumba pyjama? Bumba pyjama van Mase.
Altijd pizza’s willen eten of patatjes? Patatjes met saus en bamischijf. Een hond of een
kat als huisdier willen hebben? Kat onze Jelle.

19 april Goede Vrijdag

Knuffelen met een tijger of een echte beer? Beer, een knuffelbeer. In een zwembad
willen zwemmen of in een zandbak willen spelen? Zwembad met Bikini.Met de bus
naar Kwebbel willen of liever op de rug van een giraffe? De rug van een giraf.

22 april Tweede paasdag

(Met toestemming van ouders geplaatst)

www.kinderopvangkwebbel.nl

18 april paasbrunch

21 april Eerste paasdag

27 Koningsdag
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2. Kika-actie
Onze KiKa-actie was een groot succes!
Onze Koekiemonsters hebben maandag 18 maart enorm hun best
gedaan om de lekkerste cupcakes en stroopwafels te bakken,
met als doel zoveel mogelijk geld binnen halen voor KiKa! Wij
willen alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en alle andere
familieleden en/of vrienden bedanken voor de bestellingen en
donaties die zijn binnengekomen voor KiKa!
Nogmaals een speciaal bedankje aan de sponsoren. Ook willen wij de mama van
Enver en Leire, de mama van Livan en de papa van Jaimy bedanken voor hun hulp
bij de voorschool tijdens de KiKa-actie.

3. Kwebbel Koningsspelen 2019

Vrijdagochtend 12 april hadden we de allereerste Koningsspelen
voor alle peuters van onze dagopvang en voorschool. Het was
een groot succes!
Meer foto’s volgen later op Klasbord.

4. Kids Run en 4 mijl van Emmen
Zonder 7 april hebben wij, samen met 54 sportieve Kwebbel-kinderen, meegedaan aan de Kids Run. Ze
hebben het zo goed gedaan. Wij zijn ontzettend trots op deze kanjers!
Ook onze ‘grote’ kanjers verdienen een plekje in deze nieuwsbrief! 5 papa’s, 5 mama’s en 5 leidsters van
Kwebbel hebben met de 4 Mijl van Emmen meegelopen namens kinderopvang & BSO Kwebbel. Nogmaals
heel erg bedankt allemaal.
Zo zie je maar weer, Kwebbel is bij uitstek de
sportiefste kinderopvang van Emmen!

www.kinderopvangkwebbel.nl

Nieuwsbrief april 2019

5. Wist u dat?

…. Kathy haar operatie voorspoedig is verlopen. Ze nu aan het herstellen is en de kindjes
en collega’s heel erg mist?
…. Marieke haar nieuwe huis bijna klaar is? Dit een gevalletje “bouwval gezocht” was?
John Williams met het programma “Help, mijn man is klusser!” niet in actie hoefde te
komen? Marieke namelijk een hele handige familie heeft?
….de papa van Fé & Joah en de papa van Joy meedoen met de 4 Mijl van Emmen namens
het Kwebbel papa-team?

…. dat de hekken dicht gedaan moeten worden, anders lopen onze kinderen de
straat op?
…. het handig is dat er namen in de zomerjassen staan?
…. de kinderen met blote voeten in scheerschuim best eng vinden, maar met de
handen super leuk vinden?

…. wij trots zijn op onze collega’s van het ganzenveld, die hebben zich ingezet voor Kika?
…. wij het waarderen als er weer een flesje zonnebrand in de tas ligt. Het zonnetje komt
steeds vaker tevoorschijn. (Graag voorzien van naam)
…. wij weer lekker veel buiten spelen?

…. wij weer 3 nieuwe baby’tjes mogen verwelkomen deze maand? Juun,
D’Shendly & Olivia heel veel speelplezier bij ons!
…. wij alweer druk met het nieuwe thema “Dit ben ik!” bezig zijn?
…. Onze logeer Puk er weer klaar voor is om met de kindjes van groep
Brons mee naar huis te gaan? Gezellig spelen, eten & drinken, samen
tandenpoetsen en heerlijk slapen?

…. er op groep Denim heel veel kinderen in 1 week zindelijk zijn geworden? (Julia, Iris,
Quinty & Aron) ze zijn druk aan het stickers plakken.
….Melanie en Niels in augustus hun eerste kindje verwachten?
…. de kinderen van groep Taupe het erg leuk vinden om te dansen en te zingen?

6. Kwebbelpraatjes
Diederik komt langs lopen. “Kijk daar loopt Dannyrik” zegt Floris.

BLA BLA BLA

Quincy zegt tegen Rachel: “ooh ik vind die baby wel heel lief, ik ga wel even met hem
wubbelen”.
Joshua komt uit school en vraagt: “Hoeveel kilometer heeft Vincent al gedronken?” Haha!
Juliette zegt: “Mijn papa heeft zich gesneden”. Stacey vraagt: “Tijdens het koken?”. Juliette: “Nee, met een mes!”.
Mason verteld dat zijn papa en mama zijn beste vrienden zijn. Vervolgens vraagt hij aan Lars: “ wie is jou beste vriend?”
waarop Lars zegt: “Kathy”.
Thijs komt uit bed en heeft blote voeten. Ryan zegt: “ Thijs heeft bananen voeten!”.
Willem zegt tegen Marona: “sorry dat ik je waarschuw maar de blokken en het treinspoor worden verhuisd naar het
zuiden. (Liggen in de boot)
www.kinderopvangkwebbel.nl
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