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1. Schoolopdracht 

Nieuwsbrief juli 2019 

Onze stagiaire Zoë (Parc) heeft met twee 
andere klasgenootjes een schoolopdracht 
uitgevoerd. Het was erg geslaagd, (BSO) 
kinderen waren allemaal super 
enthousiast! 
  
Ze hebben een toverstok en zelf badzout 
mogen maken. 
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3. Kids Mud Run 

Mocht u een jaaropgave willen ontvangen van ons dan kunt u 
dit opvragen bij ons kantoor: 0591- 561999.  
De jaaropgave wordt alleen op verzoek verstuurd. 

Net als voorgaande jaren willen we graag met zoveel mogelijk BSO kinderen 
meedoen aan de Kids Mud Run bij de grote Rietplas. Zondag 7 juli om 14.00 
uur start de 3 & 5 km. De 1 kilometer run start om 14.10 uur. Je kunt je 
opgeven bij de leid(st)er of op facebook. 

5. Van dagopvang naar BSO 

Het gebeurt nog wel eens dat kinderen zichzelf  afmelden bij de groepsleiding. 
Ouders/verzorgers dienen hun kind zelf af te melden, ongeacht welke leeftijd. Dit 
gebeurt regelmatig nog via kinderen (of broers/zussen) zelf. 
  

2. Jaaropgave 

4. Afmelden 

6. Warme maaltijd 

Kinderen die vóór 17.30 uur bij Kwebbel gehaald worden kunnen m.i.v. 26 augustus (direct na de 
zomervakantie) helaas niet meer bij ons eten. Alle kinderen die tot 17.30 uur of langer op de planning staan 
kunnen nog wel een warme maaltijd meekrijgen. Een uitzondering zijn kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
maanden, deze doelgroep kan ongeacht de opvangtijden een warme maaltijd bij ons krijgen. Voor vragen 
en/of opmerkingen omtrent bovenstaande kunt u terecht bij de desbetreffende (assistent)-leidinggevende.   
  
 

We willen u er graag op attenderen dat de overgang van dagopvang naar BSO is niet vanzelfsprekend. 
Mocht u van de BSO gebruik willen maken, wilt u dit dan ruim van tevoren bij ons aangeven? Het liefst 
een half jaar van tevoren. Dan kunnen wij dit meenemen in onze planning. We moeten nl rekening 
houden met groepsgroottes, personeel, ruimtes, administratie enz. Alvast vriendelijk bedankt. 

De volgende nieuwsbrief 
komt uit in september 
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Rachel vroeg Thijmen M of hij op vakantie was geweest.	
Thijmen M: ‘’Ja naar Griekenland, met de boot in de lucht en die ging de hele tijd op en neer!’’.	
 	
Willem is druk aan het spelen, tijdens zijn spel vertelt hij: ‘’Bij de 3 paardjes is alles gratis, maar als je weggaat moet je wel 
betalen’’.	
Florian zegt tegen Saskia en Samira: ‘’Wij hebben een zwembad in de tuin!’’	
Waarop Sep zegt: ‘’En wij hebben een pakuzie.’’	
 	
Jula krijgt van Denise een ijsje. ‘’Oh’’, zegt Jula, ‘’alweer een ijsje, op school ging Mila trakteren op ijsjes en dat waren kroketten.’’ 
(raketijsjes)	
 	
Jill vraagt of ze haar jas mag ophangen aan de hangstok.	
Dino zegt: “Ik lust geen smeerkaas met gras!” (Tuinkruiden).	
 	
Fay zegt tegen La-Toya: ‘’Ik ga op vakantie naar Slippeland (Zwitserland) en Italia (Italië).’’ Hahaha!	

BLA BLA BLA 

• Wij nieuwe fietsjes hebben voor buiten, wij daar heel erg blij mee zijn 
• Lindsay en Dennis 7 juni zijn getrouwd en dat wij een hele mooie avond hebben 

gehad met elkaar 
• Als het mooi weer is, wij veel met water spelen. Papa’s en mama’s zouden jullie 

extra kleding mee willen geven? 

6. Kwebbelpraatjes 

5. Wist u dat? 

• Wij weer een paar nieuwe kindjes op groep zilver mogen verwelkomen? 
Namelijk Nadim & Amanda. Heel veel speelplezier bij ons! 

• De kinderen weer fanatiek met de Vaderdag cadeautjes bezig zijn geweest en 
dat het resultaat echt top is???  

• Onze Kelly haar diploma heeft behaald en dat ze nu echt bij Kwebbel aan de 
slag mag? Gefeliciteerd Kelly met het behalen van je diploma!! 

 

• Er een overkapping komt op het Zwanenveld? 
• De Stint terugkomt? 
• Jenny (Zwanenveld) haar BBL-opleiding heeft afgerond? 

		
 

• Jessica geslaagd is? Gefeliciteerd Jessica! 
• Nolan een broertje heeft gekregen, Xavi? 
• Onze blokhut een nieuw kleurtje heeft gekregen? 

 	
 

• Bijna	alle	kinderen	op	groep	blauw	uit	een	gewone	beker	drinken.	Goed	
geoefend	allemaal!!	

• Tess	dol	is	op	alle	kleine	beetjes…iewwwww	
• Er	weer	veel	kinderen	heerlijk	buiten	slapen	in	de	Lutje	Potjes.	

 


