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Belangrijke data: 
 
5 dec. Bezoek pieten. 

24 dec. 17.00 
gesloten 

Nieuwsbrief december 2019 

Hallo allemaal,  

Ik ben Sharon Hindriks, 30 jaar oud en ik woon samen in de Rietlanden met mijn man 
en twee kinderen. Chaz is 3,5 jaar en Dani is 1 jaar. In mijn vrije tijd maak ik graag 
leuke uitstapjes met mijn gezin maar een avondje met vrienden vind ik ook heerlijk.  

Na 8 jaar bij The Sting te hebben gewerkt was het tijd voor een nieuwe uitdaging. 
Sinds mijn oudste zoon naar Kwebbel ging begon het bij mij steeds meer te kriebelen 
om iets met kinderen te gaan doen. Na de geboorte van mijn tweede zoon heb ik dan 
eindelijk de knoop doorgehakt.  

1 September ben ik begonnen met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker op het Alfa College in Hoogeveen. Daarnaast werk ik 20 uur per week bij 
Kwebbel aan de Stationsstraat.  

Ik ben nu 3 maanden werkzaam bij Kwebbel en ik kan dan ook echt zeggen dat ik het 
heel erg naar mijn zin heb. Ik ben ontzettend blij dat ik deze keuze heb gemaakt en 
dat Kwebbel mij deze kans heeft gegeven.  

Tot snel!  

Groeten Sharon 

 

1. Even voorstellen 

Kwebbel is de dag voor kerst gesloten  
om 17.00 uur 
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4. Pieten komen op bezoek bij Kwebbel 

 2. BSO in de Groen van Prinster school 
Supertrots zijn we op onze nieuwe BSO locatie. Ook 
hier hebben we weer een gezellig thuis voor de 
kinderen van gemaakt. Zie foto’s 

3. reminder 

Op 5 december komen op alle locaties pieten langs voor de kinderen in de dagopvang van 0-4 jaar. Voor de 
groepen 1,2 en 3 van de basisschool hebben we 22 november een spetterende pieten disco gehouden aan 

het Zwanenveld. Leuke filmpjes hiervan zijn te zien op onze Facebook pagina. 

Denkt u eraan om de wijzigingen van de tarieven tijdig door te geven bij de belastingdienst? Dit kan door in te 
loggen met uw DigiD bij ‘Mijn toeslagen’ via de volgende link: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen  

De vergoeding voor de kinderopvangtoeslag stijgt met 1.89% (zie de onderstaande tabel).  

Maximum uurprijs kinderopvangtoeslag 2019 è  2020  

Dagopvang 8,02 è 8,17  

Buitenschoolse opvang 6,89 è 7,02  

 

Een kerst groet van alle medewerkers van 
Kwebbel. Alweer een jaar voorbij. Wij zijn 
oprecht blij met uw vertrouwen in ons. We 
staan altijd open voor suggesties en verbetering 
dus spreek ons gerust aan.  
Fijne feestdagen en de volgende nieuwsbrief 
komt uit in 2020. 
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Wij weer 3 hele lieve kindjes mogen verwelkomen? Welkom Sena, Joe & Juliah. Veel speelplezier bij 
ons:). 
- We alweer druk bezig zijn met mooie knutselwerkjes te maken voor Sinterklaas en zijn lieve zwarte 
pieten? 
- De BSO naar een andere locatie is verhuisd en dat de groep heel mooi is geworden?	
- Wij nu 3 dagopvang groepen hebben en dat hier ook hard gewerkt is om de groepen super mooi 
te maken? 
 

 

 

Jax: “Mijn papa heet Kjeld! Dat is een gekke naam he?” 
  
“Siem, waar wil je mee spelen? Zal ik even wat voor jou pakken?” Siem: “ Ja, doe maar een 
koekje en wat drinken.” Hahaha 

Dino leest een sinterklaas boekje voor aan Naud en Jens. Dino:” Sinterklaas loopt met zijn paard naar buiten en het 
regent. Sinterklaas zegt: “Ohh my god!!”.”. hahaha, dat stond er echt niet! 

Naud zegt tegen Kathy: “Kathy... ik weet hoe oud opa Sleen is, hij is: 30 en 3 jaar”. 

Linda : “Tess, wat heb jij in je beker?” Waarop Tess antwoordt  : “Er zit chocopasta in.” (chocolademelk) 
 
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 

 …. 2 Collega’s (Mariska en Ilse) in verwachting zijn?! Gefeliciteerd! 
…. De kindjes het allemaal heel gezellig en spannend vinden dat Sinterklaas en zijn pieten in 
het land zijn? 
….. We 2 stagiaires hebben. Alisha en Danielle welkom! Veel plezier en succes.  
 

6. Kwebbelpraatjes 

5. Wist u dat? 

…. Wij het enorm waarderen dat onze collega’s en alle vrijwilligers het Halloween feest en de                      
Pieten-disco tot een groot succes hebben gemaakt .Zonder jullie hadden we dit niet kunnen 
realiseren. Nogmaals hartelijk dank hiervoor . 
….De maand december voor ons en de kinderen de meest hectische maand is ? 
…. Wij het op prijs stellen , dat de naam van uw kind in de jassen , mutsen , sjalen, handschoenen, 
en schoenen staan ? 
 

…. De hulppieten druk aan het oefenen zijn om pakjes in de schoorsteen te gooien. 
…. De kinderen graag bij onze stagiaire Sanne voor kapster spelen. Sanne heeft                       
heeeeeeeel lang haar. 
…. Dat de kinderen heel blij zijn met de garage van het Zwanenveld.  
 

…. Wij erg blij zijn met onze stagiaires Jessica, Zoë en Esther? Toppers zijn jullie! 
…. Onze jongste BSO kindjes erg hebben genoten bij de Pietendisco? 
…. 5 December onze huispieten langs komen en we dat erg leuk en spannend vinden? 


