
 www.kinderopvangkwebbel.nl  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Belangrijke data: 
 
2 t/m 13 okt. 
Kinderboekenweek 
Reis mee! 

___________________ 

4 okt dierendag 

___________________ 

12 t/m 27 okt 
Herfstvakantie en 
activiteiten Stichting 
Knip 

___________________
8 nov Halloween bij 
Kwebbel datum 
genoteerd??? 

 

Nieuwsbrief oktober 2019 

1.  

Mijn naam is Robin Vos, ben 24 jaar en woonachtig in Valthermond.  

Ik hou erg van koken en bakken en ga  ook graag uit eten. In mijn vrije tijd ben ik het 
liefst met mijn dochter Linde maar ik maak ook zeker tijd vrij voor leuke dingen met 
vrienden en familie.  

Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik in mijn vrije tijd al werkzaam in de horeca. 
Toen ik naar het MBO ging wilde ik toch iets anders als horeca gaan studeren, ik heb 
toen gekozen voor de opleiding Sociaal Cultureel Werker deze heb ik in 2014 
afgerond. Omdat hier destijds geen betaalde baan in te vinden was ben ik terug 
gegaan naar de horeca en heb ik gewerkt in verschillende restaurants, een theater en 
hotel.  

Toen ik in 2016 verhuisde van Enkhuizen (NH) naar Valthermond wilde ik op een 
gegeven moment wel iets anders als altijd s ‘avonds en op feestdagen werken in de 
bediening. Ik ben in 2017 gestart met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker, in eerste instantie wilde ik deze opleiding doen om in de jeugdzorg te 
gaan werken. Maar in mijn eerste leerjaar moest ik verplicht binnen de kinderopvang 
stage lopen, toen ben ik er achter gekomen dat ik dit werk ontzettend leuk vind. Het 
geen wat je kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen vind ik fantastisch.  

Sinds eind juli ben ik werkzaam op locatie Wilhelminastraat, hier werk ik met veel 
plezier en leuke collega’s.  

Tot snel!  

Groetjes Robin 
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2. Met de tractor!!!  

 

3. Stichting Knip 

Nolan werd naar de opvang (Parc)  gebracht door zijn tante. Niet met de 
fiets of de auto maar……met de tractor, hoe gaaf!!!!! 

In de herfstvakantie is er voor ale BSO kinderen een leuke activiteit afkomstig van Stichting Knip. Het is 
gebaseerd op bewust leren omgaan met geld. Leren sparen. Meer informatie hierover volgt later. De 
activiteiten worden verspreid over 3 dagen (maandag, dinsdag en donderdag) zodat hopelijk alle 
kinderen de kans krijgen om mee te doen! 

4. Zwemles 
Via een unieke samenwerking met Popping Sport bieden wij al een tijd onze kinderen de mogelijkheid 

om tijdens de BSO opvang hun zwemdiploma te behalen. Dit bevalt erg goed. Elke maandag en 

donderdag van 12.45 tot 13.30 uur plonsen er kinderen het water in. Voor de kinderen super leuk en 

voor de ouders een welkome tijdsbesparing. Wij regelen kosteloos het vervoer en de begeleiding. De 

kosten van de zwemles kunt u met Popping Sport regelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

locatiehoofden. 
 

5. Protocol grensoverschrijdend gedrag 
Kinderopvang &  BSO Kwebbel wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met een protocol, in ons 
handelen en in ons beleid wil Kinderopvang & BSO Kwebbel grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien 
nodig aanpakken.  
De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag.  
 
Gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen de kinderopvang. 
Openheid en respect voor elkaar staan hoog in het vaandel en het moet duidelijk zijn dat voor machtsmisbruik, 
ongewenste intimiteiten, pesten en dergelijke geen plaats is. Elk kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang moet 
immers een veilige plek zijn voor allen die er vertoeven. 
 
In het protocol ‘ Grensoverschrijdend gedrag’ staat beschreven welke afspraken er binnen Kinderopvang & BSO 
Kwebbel zijn gemaakt en hoe gehandeld moet worden als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld. Alle 
protocollen zijn voor ouders op de locaties in te zien. 
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De kindjes van groep Denim zitten met z’n allen aan tafel om wat te drinken. 
Aron drinkt snel zijn beker leeg en roept: ‘’Ik ben als eerste! Ik ben als eerste!’’ Waarop 
Iris zegt: ‘’Nee hoor, jij bent gewoon Aron.’’ 
  
Dino zegt tegen Kathy: “Weet je wat een pissebed is?.. Een insa sekt.” 
 
Rachel zegt in de groep: “Kindjes die willen, die krijgen…?” Waarop Nolan reageert: “KOEKJES!” 
 
Naud ziet een een langpoot en roept: “Kathy kijk eens, .. deze spin heeft grote oren!” (vleugels). 

Oliver vertelt dat toen zijn papa wakker werd, zijn ogen aan gingen.  

Eva vraagt aan Dagmar: “Weet je wat je krijgt als Maja en nog een Maja hebt?”  “ 2 Maja's!” 

 

 

 
 

BLA BLA BLA 

• Wij mogen weer veel nieuwe kindjes verwelkomen: Thomas, Linde, Bram, Liv, Maureen 
en Emma komen spelen op groep Kaki. En Joy komt op groep Taupe spelen. 

• Donderdag 19 september zijn wij op kraamvisite geweest bij Melanie, Niels en 
Sep. Zij waren enorm verrast door alle tekeningen, kaarten en cadeautjes van alle 
kindjes (papa’s en mama’s).	

• Donderdag 24 oktober hebben wij een echte Sarah op locatie! Esther van groep 
Taupe mag dan 50 kaarsjes uitblazen  

6. Kwebbelpraatjes 

5. Wist u dat? 
• Wij twee nieuwe kindjes op groep roze hebben? Welkom lieve Aaron en Xavi. 
• Op de dag van de leidster, wij enorm verwend zijn? Nogmaals bedankt lieve papa’s, 

mama’s , Tineke, Danny en Sharon! 
• Wij graag alvast willen weten welke kinderen er komen in de herfstvakantie? 
• Wij dankzij de papa van Melle, Siem, Jasmijn, Merijn en Guus wij weer rustig op de groep 

konden spelen omdat hij een heeeeele grote spin naar buiten heeft gebracht. Dank dank  
 

• Wij weer heel veel nieuwe kindjes mogen verwelkomen? Welkom lieve Jesse, 
Finn, Serena, Savannah, Samuel & Ridwan. Heel veel speelplezier bij ons! 

• Tygo & Maud over zijn naar groep Brons? En ze daar heel veel zin in hebben? 
• Het koude weer er weer aan komt en dat de kinderen dan weer sloffen mee 

mogen nemen? 
 

• Er nog steeds hoofdluis op de vestiging is. Goed blijven controleren, 
kammen, behandelen. 

• We een nieuwe BBL-er hebben. Welkom Jeanine! 
• We ook 3 nieuwe stagiaires hebben. Hele fijne tijd gewenst bij Kwebbel 

Sanne, Melissa en Tamara. 
• Het handig is om de namen in de nieuwe jassen en schoenen te zetten. 

 
• Wij goed verwend zijn op dag van de leidsters, wij hiervoor alle ouders, kinderen 

en de directie bedanken.  
• Wij de kinderen van Kwebbel (BSO) er op hebben aangesproken, dat ze niet bij 

elkaar achter op de fiets mogen zitten vanuit school en Kwebbel . Dit om 
ongelukken te voorkomen.  

• We nieuwe BBL collega’s hebben. Zwanenveld – Stacey, Giervalk – Miranda, 
Ganzenveld – Natasja. Welkom bij het Kwebbelteam.  


