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Belangrijke data: 
 
30 mei Hemelvaart 

7 juni trouwdag Lindsay 
(locatiehoofd 
Stationsstraat) 

9 juni 1e  Pinksterdag 

10 juni 2e Pinksterdag 
(gesloten) 

15/7 t/m 23/8 
zomervakantie 

1. Voorstel directie 

Nieuwsbrief mei/juni 2019 

Mijn naam is Tineke Boelens. Op 19 februari 1966 ben ik geboren in 
Emmen en ben opgegroeid met nog drie broers. In mijn vrije tijd geniet ik van 
mijn kleinkinderen Dez Mase Glynn en Joy en bonus kleinzoon Senna. Ook 
hou ik veel van reizen.  
 
Na 13 jaar gewerkt te hebben bij de NPBI wilde ik graag iets anders en op 1 
januari 1997 ben ik begonnen met oppascentrum Kwebbel in onze woning 
aan de Oeverzwaluw. 
Het werd een huiselijke en flexibele kleinschalige opvang in de Rietlanden. 
Mijn broers zochten opvang voor hun kinderen en dat waren mijn eerste 
klantjes. 
 
Binnen een jaar moest ik al uitbreiden. Het was een gewild concept. Vanaf dat 
moment zijn we sterk groeiende geweest. Al snel kwam er een locatie aan het 
Zwanenveld erbij. Daarna moesten we uitwijken naar Parc Sandur, 
Wilhelminastraat en Stationsstraat. Later kwamen daar de BSO’s in de 
Lisdodde, de Vlonder en de Barg bij. Ook de 2 groepen van de Voorschool in 
de Lisdodde zijn inmiddels een feit. Ik ben heel trots op wat we in die 22 jaar 
met alle medewerkers hebben bereikt. Dit straalt kracht uit! En vertrouwen van 
ouders. Fijn! 
 
Mijn kinderen zijn ook in het bedrijf gaan werken. 
Danny begon als BSO medewerker en Sharon als pedagogisch medewerkster. 
Inmiddels zijn ze ook onderdeel van de directie. 
 
Op dit moment ben ik werkzaam op de locatie Zwanenveld. 
Ik hou me bezig met de TSO en de administratie. Ik vind het prettig dat de 
groepen netjes, gezellig en overzichtelijk zijn. Hier zie ik op toe. Ook 
huishoudelijke werkzaamheden en onderhoud van de panden horen erbij. 
Langzaam zullen Danny en Sharon het bedrijf gaan overnemen en doe ik een 
stapje terug.  

Beste ouders/verzorgers, 

De directie van Kwebbel vindt het erg belangrijk dat 
(toekomstige) ouders/verzorgers hun kinderen met een gerust 
hart bij ons brengen en dat het “gevoel” goed is. Het is 
immers het kostbaarste bezit wat ze ons toevertrouwen. Wij 
zijn ook ouder en kunnen  als ervaringsdeskundigen spreken, 
we kennen dit gevoel als geen ander.  

Met vriendelijke groet, Tineke Boelens 
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Mijn naam is Danny Husers, partner van La-Toya Husers-Koelman en vader van Dez (7 jaar) en Mase (5 jaar).  
 
Zoals velen wellicht weten vorm ik samen met mijn moeder Tineke en zus(je) Sharon de directie van Kinderopvang & 
BSO Kwebbel. 
 
Sinds 2008 ben ik werkzaam bij Kwebbel. Toen startte de nieuwe BSO aan het Zwanenveld. In de loop der jaren ben ik 
steeds meer administratie gaan doen binnen Kwebbel en op dit moment verzorg ik de administratie/boekhouding op 
ons kantoor. Ook ben ik nog op de BSO te vinden aan het Zwanenveld op groep zwart/zwart jr. op maandag/dinsdag 
en donderdag. Ik spring hier een daar bij om kinderen te vervoeren voor de BSO van de Wilhelminastraat en BSO de 
Barg.   
 
Naast “Kwebbel” ben ik veel te vinden op het voetbalveld. Zelf heb ik jarenlang gevoetbald maar moest hier helaas 
mee stoppen vanwege een knieblessure. Dez en Mase voetballen allebei bij de jeugd van DZOH ben ik trainer/leider 
van het team van Dez.  

Mijn naam is Sharon Husers, 28 jaar en ik woon samen met mijn partner Almar en onze kinderen in de 
Rietlanden. Wij mogen ons gelukkig prijzen met 3 prachtige en gezonde kinderen Senna, Glynn en Joy.  

Inmiddels ben ik alweer 10 jaar werkzaam bij Kwebbel. In 2009 heb ik mijn diploma behaald en ben toen meteen 
gestart als pedagogisch medewerker op onze vestiging aan het Zwanenveld. Al snel nam ik daar de 
leidinggevende taken over en werd ik eindverantwoordelijke op deze vestiging. In de afgelopen jaren heb ik 
mezelf binnen Kwebbel door mogen ontwikkelen en kan ik met trots zeggen dat ik alweer 5 jaar onderdeel ben 
van de directie. Ik heb verschillende cursussen en opleidingen gevolgd in de afgelopen jaren om zo mijn kennis 
te blijven verbreden. Zo ben ik op dit moment bezig met het afronden van de opleiding ‘hbo 
beleidsmedewerker en pedagogisch coach’.  

Mijn werkzaamheden zijn erg gevarieerd. Zo valt o.a. personeelszaken onder mijn verantwoordelijkheid, 
coördineer ik de oudercommissie, ontwikkel ik het beleid en zorg dat dit geïmplementeerd wordt op de 
werkvloer, coach ik onze medewerkers en de (assistent)-leidinggevenden, zorg ik dat wijzigingen in de wet- en 
regelgeving doorgevoerd worden en coördineer ik grote evenementen zoals de Kids Run. Tevens sta ik 
incidenteel nog op de groep, bijvoorbeeld bij ziekte of onderbezetting. Ik probeer me altijd voor te stellen 
wanneer ik een “nieuw gezicht” zie, maar laat dan vaak achterwege dat ik de directie ben.  

Het is erg begrijpelijk dat in deze - dure en drukke - tijd snel gekeken wordt 
naar de praktische factoren zoals de ligging en/of het uurtarief van het 
kinderdagverblijf, maar toch probeer ik wel altijd mee te geven dat je bij het 
kiezen van de geschikte kinderopvang het beste kan luisteren naar je 
(moeder/vader)gevoel in combinatie met de visie en het beleid van de 
organisatie.  

Ik hoop dat jullie nu iets wijzer zijn geworden: wie zijn wij en wat doen we 
precies. Heb je nog vragen of zou je graag nog iets willen weten? Neem 
gerust contact op!  

Met vriendelijke groet, Sharon Husers 

 

Voor alle vragen wat betreft contractvormen/tarieven, kinderopvangtoeslag, 
facturatie enz. kunt u mij elke werkdag bereiken tussen 08.30 - 12.30 uur op het 
volgende telefoonnummer : 0591-561999. Mailen mag uiteraard ook, dit kan 
naar: administratie@kinderopvangkwebbel.nl 
 
Met vriendelijke groet, Danny Husers 
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Een kijkje op de website van Kwebbel : wie zijn wij!! Inclusief foto’s! 
https://kinderopvangkwebbel.nl/wie-zijn-wij   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom bij Kinderopvang & BSO Kwebbel: 
Eva S    …………… 
Helene M     ……... 
Hailey B         ……..  
Wolf S  ……………. 
Arvid en Inger……….  
Sten R     …………..  
Mads R     ………….  
Lynn W      …………  
Tim R        …………..  
Charlotte V          …..  
Tess H      ………….  
Juun D           ……...  
Lieke G      ………….  
Nova B      ………….. 
Zaya B      …………..  

Zwan. dagopvang en Voorschool 
Voorschool 
Voorschool 
Oever. 
BSO de Vlonder 
Voorschool 
BSO Ganzenveld 
Oever 
Oever 
Oever 
Villa 
Station 
Station 
Station 
Station 
 

4. bevroren eten; 
oproepje: 

3. Zonnebrandcrème 

2. Welkom 

5. Roy’s krokantje 

Wij gaan er vanuit dat bij zonnig 
weer uw kind altijd 
zonnebrandcrème bij zich heeft. 
Om verwarring te voorkomen 
vragen wij u dit in de tasjes te 
laten.  
 

Roy heeft in het verleden op BSO Zwart gezeten. Helaas is Roy 9 maanden geleden op 17-jarige leeftijd 
overleden. Roy’s wens was om zijn eigen snack op de markt te brengen. Dit ging om een frikandel met een 
krokant laagje.Mede door Snackbar Anytime aan de Zijtak is deze wens in vervulling gegaan. Zij hebben de snack 
ontwikkeld en is op dit moment  alleen nog maar bij hun te verkrijgen. De gehele opbrengst van Roy’s krokantje 
gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. 
Kwebbel heeft met veel liefde deze actie gesteund en de BSO kinderen van de locaties Zwanenveld en 
Ganzenveld getrakteerd op Roy’s krokantje.  
Wij kunnen u vertellen dat dit speciale krokantje een echte aanrader is.  

Roy’s krokantje 

Bacteriën groeien in kou minder snel dan in een warme 
omgeving, maar ze groeien wel. Leg dus niets onverpakt in 
de vriezer want het gevaar van kruisbesmetting bestaat. Als 
je eten ontdooit doe het dan het liefst in de koelkast, in de 
verpakking. Dit duurt een stuk langer doordat het in de 
koelkast kouder is dan in de keuken, maar het zorgt ervoor 
dat het eten langzaam en geleidelijk ontdooit, dus minder 
kans op bacteriën.  
Dat betekent wel dat u ’s avonds al het bevroren eten al uit 
de diepvries moet halen! 
 

í 
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7. Zwemles 

 Onlangs is bekend gemaakt dat de Stint binnenkort weer de weg op mag. De nieuwe Stint gaat de Stint 
2019 heten. De Stint 2019 is gebouwd als een nieuw voertuig volgens de 2019 toelatingseisen van het ministerie 
I&W.   
  
Kwebbel had 2 voertuigen in gebruik. 1 Stint voor de BSO-locatie in de Rietlanden, en 1 Stint voor onze BSO-
locatie in het centrum van Emmen (locatie Wilhelminastraat). In de toekomst zullen wij gebruik blijven maken van 
de Stint, echter dan natuurlijk in de nieuwe vorm ‘de Stint 2019’. 
  
Voor de Stint 2019 gelden strenge eisen.  In dit toetsingskader staat alles omschreven omtrent de wetgeving, 
technische specificaties, service, verzekeringen en rijtrainingen. (Op te vragen bij ons kantoor of de 
leidinggevende van de locatie). Onze Oudercommissie heeft dit inmiddels gelezen. Zodra bekend is wanneer de 
Stint 2019 geleverd zal worden en wij de voertuigen in gebruik zullen nemen laten we dit weten.   
Mochten u n.a.v. het toelatingskader nog vragen en/of opmerkingen hebben, stel ze gerust. 
 

6. De Stint 

Altijd zijn wij scherp op de  verkeersveiligheid rondom de locaties.  Daarom 
ook regelmatig een stukje in de nieuwsbrief hierover of een deurbriefje op de 
locaties.  
Blijft u alstublieft letten op uw snelheid en op de omgeving. Ook bewonders 
maken zich soms terecht zorgen over hun  spelende kinderen als ze Kwebbel 
ouders gehaast  zien komen en gaan. 
 
Bent u te laat? Dan maken die paar minuutjes ook al niet meer uit. Veiligheid 
gaat boven alles. We moeten er niet aan denken dat……………. 
De kinderen rekenen op u…. 
 

8. Verkeersveiligheid 
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*La-Toya zit met Fé (4) en Suze (4) in de bus. Fé: ‘wat ruikt het hier vies!’. La-Toya vertelt dat het de geur van koeienmest is. 
Fé: ‘wat is koeienmest?’. Waarop Suze reageert: ‘zeg maar gewoon koeienstront Toya!’. Haha! 
*Mayson: ‘Oh jeetje, het lijkt wel meestig’ (mistig). 
*Lola: ‘Groene zonnen bestaan niet.’ Cas: ‘Alleen in Friesland, want daar is het koud. Want waar het altijd koud is noem je Friesland.’ 
*Mariska heeft een ‘Adidas’-vestje aan. Hedde: ‘Mariska je ziet er sportig uit met dat jasje.’ 
*Diederik  heeft vakantie. Floris vraagt zich af waarom. ‘Ik heb geen vakantie meer, daarom ben ik hier’, zegt hij. ‘Wij waren met de 
KaaLiM.’  ‘Ik ook’, zegt Jaliyah.  ‘Toen waren wij in Nederland geweest.’ 
*Storm hoe heet jou mama? Storm: ‘Een vrouw.’ 
*De brandweer komt met loeiende sirene langs. De kindjes vragen waar hij naartoe gaat. 
Esther zegt: ‘Misschien gaat hij naar een brand, of een ongeluk. Maar het kan ook zijn dat er een poesje in de boom zit.’ 
Waarop Olivier zegt: ‘Neee! Er zitten geen poesjes in de bomen, maar vogels!’ 
*Melanie vraagt aan Thijmen: ‘Wat heb je gekregen voor je verjaardag?’  Waarop Thijmen antwoordt: ‘Een hele grote Dino!’ 
‘Oh echt,’ vraagt Melanie,? ‘Nee, niet een echte’, zegt Thijmen! 
 *Tom zegt: ‘Rachel ik heb mij zeer gedaan samen met Giulia maar we hebben wel sorry gezegd!’	
	

 

 

 
 

BLA BLA BLA 

8. Wist u dat? 

 
- We in gesprek zijn met de gemeente over het weghalen van de grote bult, achter bij 
het Zwanenveld. 
- De kinderen veel plezier hadden bij het maken van de Moederdagcadeautjes. 
- We nu al bezig zijn me de planning voor de zomervakantie. U kunt aan de leidsters 
doorgeven wanneer de kinderen komen.	
 

- De zon buiten heel fel is en wij dan de kinderen insmeren? Willen alle papa’s & mama’s 
daarom zonnebrandcrème meenemen (graag voorzien van naam en in de tasjes). 
- De kinderen met veel liefde hebben gewerkt aan de Moederdag cadeautjes! 
- Wij het fijn zouden vinden als er een naam komt te staan in nieuwe zomerjassen, schoenen 
& tassen. Alvast bedankt hiervoor. 
 

-Wij op groep Taupe allemaal nieuwe baby’s hebben? 
Welkom Lieke, Olivia, Zaya en Nova! 
 -Eva, Olivier, Thijmen en Mannes over zijn naar groep Denim, en dat zij het daar super COOL 
vinden. 
 -De kindjes van groep Denim helemaal onder de indruk waren van de diertjes die op visite zijn 
geweest. 
 	

-Lauren grote zus van Isa en Nolan grote broer van Liv geworden is. 
-Tanja haar laatste werkdag achter de rug heeft. Veel succes met je nieuwe baan, 
Tanja. 
-De kinderen weer zonnebrandcrème mee mogen nemen naar Kwebbel. 
		

9.kwebbelpraat 

-Wij druk bezig zijn met de planning voor de zomervakantie? Dus papa’s & mama’s jullie 
mogen het doorgeven. 
-We onaangekondigd GGD inspectie hebben gehad en dat we een heel mooi rapport 
hebben ontvangen? 
-Mayson (4 jaar) met iedereen een gezellig praatje maakt die langs Kwebbel wandelen? 
Vooral mensen met hondjes vindt hij erg leuk! 
 	


