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Nieuwsbrief september 2019 

 Hoe heet je? Elin.  Hoe oud ben je? 7 jaar. Wat wil je later worden? Prinses. Als je een 
wens mocht doen, wat zou het zijn? Ladybug worden.  

Wat is het leukste aan mama? Dat ze heel lief is! Wat is het leukste aan papa? Dat hij 
ook heel lief is!  

Wat vind je eng? Honden. Wat doe je als je bang bent? Wegrennen!! Welk dier zou je 
willen zijn? Een eenhoorn.  

Wie is je beste vriendin? Julia. Wat is het aardigste dat een vriend(in) ooit voor je heeft 
gedaan? Me helpen toen ik pijn had.  

Wat maakt je blij? Met mama samen naar Frankrijk en dan samen gaan shoppen. Wie 
laat je het meest lachen? Björn (broertje).  

Wat zou je verkopen als je een eigen winkel had? SNOEPJES!!!!  

Als je iets in de tuin zou kunnen laten groeien, wat zou het dan zijn? Bloemetjes, 
bloemen zijn heel mooi.  

Als je poppen/knuffels zouden kunnen praten, wat zouden ze dan zeggen? Je bent 
lief.  

Waar wil je heen reizen? Hoe zou je daar komen? Oostenrijk, met de auto en caravan... 
alleen kan ik niet zelf rijden.  

Als je drie dieren mee zou kunnen nemen op reis, welke zouden het dat dan 
zijn? Eenhoorn, konijn en een kitten. Welke winkel vind jij het leukste om te 
komen? (Mag het ook twee winkels zijn Toya?) Speelgoedwinkel en snoepwinkel!!  

Je bent een dag fotograaf, waar zou je foto’s van maken? Van iedereen om beroemd 
te worden. Wat vind je de leukste dag van de week? Vrijdag.  

Wat vind je zo leuk aan je lievelingsdier? Omdat het een mooi dier is (eenhoorn). Welk 
eten zou je elke dag willen eten?  

PUUR!!!!! 

1. INTERVIEW MET ELIN 
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 2. Telefoonnummer BSO de Barg 

Het telefoonnummer van onze BSO in obs de Barg is 06-10283760. Tijdens schooltijden is er niemand bij onze 
BSO aanwezig. U kunt in dat geval altijd bellen met de locatie Villa Wilhelminastraat, 0591-610240. Vanwege de 
uitbreiding van BSO de Barg is de ruimte volledig aangepast. De inrichting is veranderd en er is nieuw 
meubilair en speelgoed aangeschaft. U bent altijd welkom om even te komen kijken.   

 

3. Klasbord 

We plaatsen regelmatig informatie op klasbord. Nog niet alle ouders maken hier gebruik van. Toch is het 
handig om dit wel te doen. Bijvoorbeeld als we ergens anders gaan spelen. Daarom een vriendelijk verzoek van 
de leidster om klasbord wel te gebruiken. 

4. Geboorte 

Melanie en Niels Biesma zijn op 5 augustus de 
trotse ouders geworden van Sep.Van harte 
gefeliciteerd, we wensen jullie veel geluk samen. 

5. Herinnering warm eten. 

Op verzoek van de leidsters nog even deze herinnering: 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.   
  

Locatie Zwanenveld. 

Binnenkort zullen wij met een nieuwe BSO-groep 
starten in CBS de Groen van Prinsterer in 
Emmermeer. Nadere informatie volgt! 
 

Wij zouden het zeer op prijs stellen dat de 
kinderen bij zonnig weer thuis ingesmeerd 
worden. De kinderen zijn dan gedurende de 
ochtend beschermd tegen de zon zodat wij direct 
met de kinderen naar buiten kunnen. Alvast 
bedankt hiervoor.   
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• Tom zegt: ‘’Marona kom je ook een keer eten bij voete 30?’’ (route 34) 
• Er lopen mensen voor het pand aan de Stationsstraat langs met een draagzak, waarop Tom zegt: ‘’Huh?? 

Er zit een baby in die tas?!’’ 
• Elise tegen Anouk: ‘’Ga jij na Jodie op pauze?’’  ‘’Ja,’’’ zegt Anouk, ‘’als Jodie terug is ga ik met pauze.’’  

Elise: ‘’Weten jullie wel wat pauze is? Dat is op je telefoon zitten en lekker luieren.’’ 
 
Kiki: ‘’Toen ik nog een baby was, was ik nog een doorslaper, maar nu niet meer!’’ Haha!! 

• Dino gefeliciteerd met je broertje! Gaat alles goed met Noah? Dino: “Ja, alleen…  Hij zegt niks!”. 
 
 
 

We wensen alle basisschool-kinderen een heel fijn nieuw schooljaar toe!!! 
 
 
 

 

 

 

 
 

BLA BLA BLA 
7. Kwebbelpraatjes 

6. Wist u dat? 
• Dino een broertje heeft gekregen? Lieve Dino gefeliciteerd met je broertje 

Noah. 
• Wij twee nieuwe kindjes op groep roze hebben? Welkom lieve Bradley en 

Julian. 
• Wij erg blij zijn om alle kinderen weer te zien na de zomervakantie? 

 

• Noud een broertje Lenn heeft gekregen en Zoë een broertje Mace, van 
harte allebei!! 

• Tess alle spinnetjes dood wil maken. 
• Ons volgende thema reuzen en kabouters is. 

		

• De overkapping klaar is en wij daar heel erg blij mee zijn ? ZIE FOTO’S 
• Er ook een watertappunt in zit ? 
• Wij hier al volop gebruik van hebben gemaakt ? 
• De vakantie voorbij is gevlogen ? 

• De	groepen	weer	zijn	omgetoverd	?	

• Onze BSO bij de Barg nu elke dag geopend is? Zelfs in de vakanties! 
• Wij heel veel nieuwe kinderen hebben mogen verwelkomen op onze locatie. 
• Welkom Quinc, Layla, Diamanta, Keano & Thijmen. Heel veel speelplezier bij 

ons. 
• Wij na de zomervakantie starten met het nieuwe thema Reuzen & Kabouters? 

 

• Melanie is bevallen van een zoon genaamd Sep? 
Mama, papa en Sep maken het goed. 

• Er nieuwe kindjes zijn bij ons op locatie: 
Norah, Luuk en Chavez wij wensen jullie heel veel speel plezier! 

• Noah, Maylinn en Ivey over zijn naar groep Denim, zijn nu bij de‘’grote’’kindjes 
mogen spelen. 


