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Belangrijke data: 
 
 

17 -21 febr. 
Voorjaarsvakantie 

28 febr. Sluiting 
aanmelding Kids Run 

5 april Kids Run 

 

Nieuwsbrief februari 2020 

Beste ouders/ verzorgers,  

Mijn naam is Martine Greuter, geboren op 16 oktober 1990 in Groningen. Dit jaar ben 

ik gaan samenwonen met mijn vriend in Nieuw-Weerdinge. Een hele omschakeling 

van wonen in het centrum van de stad Groningen, naar het rustige weidse platteland 

in Drenthe. We hebben een fijn huis samen en ik voel mij erg op mijn gemak in de 

buurt en de prachtige natuur!  

Bij de keuze voor mijn studies, is mijn passie voor het omgaan met mensen altijd het 

uitgangspunt geweest. Ik ben gemotiveerd en mijn passie ligt bij het werken met 

kinderen. Hiervoor heb ik verschillende opleidingen gevolgd. In 2007 ben ik gestart 

met de opleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker. Tijdens deze studie heb ik op 

verschillende plekken in kdv/bso’s stage gelopen, maar ook in het onderwijs. Hier 

wilde ik graag meer over leren en uitzoeken en ben daarna gestart met de opleiding 

Onderwijsassistent. Ik merkte dat ik het werken in het onderwijs erg leuk vond, dit 

paste helemaal bij mij! Vooral het werken met kinderen die extra zorg en begeleiding 

nodig hadden. Het tempo in het onderwijs ligt momenteel hoog en sommige kinderen 

hebben net iets meer tijd en aandacht nodig. Hier heb ik mij in gespecialiseerd door 

verschillende trainingen te volgen voor het begeleiden van leerlingen met gedrag/ 

leerproblemen.  

Van 2015 tot afgelopen jaar heb ik op twee vaste scholen kunnen werken als 

Onderwijsassistent. Een prachtige dankbare baan, uitdagend. En zeer plezierig om 

samen met leerlingen een pad uit te stippelen om de leerdoelen te behalen die zijzelf 

voor ogen hebben. Ook in mijn werk als pgb’er heb ik hier veel mee te maken gehad 

en veel van geleerd. Vooral het spelenderwijs leren en ontdekken op allerlei 

verschillende manieren is wat mij erg aanspreekt.  Sinds afgelopen januari ben ik 

gestart bij Kinderopvang & BSO Kwebbel. Tijdens het proefdraaien aan de 

Wilhelminastraat voelde ik mij meteen welkom en op mijn gemak, wat een fijn team! 

Gelukkig was er ruimte en zodoende kon ik starten bij Kwebbel. Ik zal voornamelijk te 

zien zijn bij BSO Groen en Barg, en op de kinderopvang aan de Wilhelminastraat.  

Ik kijk er erg naar uit om kennis te maken met alle ouders/ verzorgers en jullie 

kinderen! Ik hoop een fijne tijd te beleven bij Kwebbel waarin ik uw kinderen een 

plezierige, creatieve, sportieve, rustige middag kan bezorgen samen met mijn 

collega’s. Graag tot snel op één van de locaties! Mocht u nog vragen hebben of 

benieuwd zijn, vragen kan altijd.  
 

Tot ziens! Vriendelijke groeten,  Martine Greuter 
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2.       4 mijl van Emmen – Kids Run 2020 
Het is weer zover! De inschrijving voor de Kids Run is vanaf nu geopend. De Kids Run vindt plaats op zondag 5 april 
2020 en is speciaal voor jonge sportievelingen van 4 t/m 10 jaar. De afstand voor kinderen van 4-5 jaar is 400/500 
meter. Kinderen vanaf zes jaar lopen ongeveer 1 kilometer. Wij bieden onze BSO-kinderen de mogelijkheid om net 
als voorgaande jaren namens en met Kwebbel mee te lopen met de Kids Run. Wat moet je doen? Stuur een mail 
met de onderstaande gegevens naar sharon@kinderopvangkwebbel.nl en vermeld als onderwerp ‘Kidsrun 2020’. 
Aanmelden kan tot 28 februari 2020.  

Aanmeldgegevens 4 mijl van Emmen – KIDSRUN  

1.  Afstand  o 4/5-jarigen 500 meter o 6/10-jarigen 1 KM  

2.  Geslacht  o Man o Vrouw  

3.  Geboortedatum  
 

4.  Voornaam  
 

5.  Achternaam  
 

6.  Tussenvoegsel  
 

7.  E-mailadres  
 

8.  Adres  
 

9.  Postcode  
 

10.	 Plaats	  
11.	 Telefoonnummer	 o Mobiel	

o Noodnummer	 

12.	 Shirtmaat	
(1	maat	groter	aanhouden,	shirtjes	vallen	iets	kleiner)	  

3. GGD inspectie 4. Verzoekje. 

De	voorjaarsvakantie	komt	er	weer	aan.		Graag	horen	we	
z.s.m.	welke	kinderen	er	wel/niet	komen	i.v.m.	onze	
personeelsplanning.	Vriendelijk	bedankt	namens	alle	
locaties. 

Altijd fijn om te vermelden dat de GGD aan 
de Wilhelminastraat is geweest en alles weer 
goed is bevonden!!Top gedaan Villaatjes 

 

5. Peuterwerk 

Jaaropgave over het jaar 2019 is op te vragen via de mail: administratie@kinderopvangkwebbel.nl 

Een kijkje bij onze Voorschool. Eigenlijk zou elke ouder stiekem eens even moeten kunnen meekijken om te zien 
hoe deze kinderen spelen, leren, zingen, ruzietjes oplossen, genieten, eens boos zijn…..lachen, heerlijk!! 

“Moppereend is een veelzijdig prentenboek dat alle peuters en kleuters aanspreekt en veel 
stof geeft om over te praten. De illustraties zijn prachtig, kleurrijk en herkenbaar. De tekst 
is eenvoudig en helder”, zo luidt de motivering voor de keuze van het boek. “Ook is het 
thema mooi neergezet, want: iedereen heeft wel eens een mopperbui of een donderwolk 
boven zijn hoofd. Maar je hebt elkaar nodig om de lucht weer te klaren, want na regen 
komt zonneschijn.” 

Prentenboek van het Jaar 2020 
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 Sil zegt: “Benthe mag van papa en mama geen Bumba kijken wat dat vinden ze te  kinderachtig.” Waarop Benthe zegt: 
“Maar ik ben toch een kind.” 
 
Storm komt vanuit de kou naar boven: “Mijn bril is beetje mistig.” 
Thijmen loopt naar Siem toe en zegt: “Ik heb op de wc gepoept!!” Waarop Siem zegt: “Wat super goed van jou Thijmen! 
Wat goed echt!” 
  
Melanie is een kindje aan het verschonen waarop Thijmen zegt: “Ik ruik hier iets stinken!!” 
  
Luuk (taupe) zegt tegen leidster Marona: “Hier een flesje drinken!” Marona neemt zogenaamd een slokje. 
Luuk: “ Toppertje! “Haha 
  
Jax: “Marona, kijk eens wat heb ik coole patats he?!” 
  
Jesper heeft geen snottebellen maar een belneus…tja, kan ook. 

BLA BLA BLA 

… Wij op groep kaki nieuwe kindjes hebben. Dex, Davi en Joep. Wij wensen hen veel 
speelplezier. 
… Groep denim hele leuke soktopussen hebben gemaakt van eigen meegenomen 
sokken. Ze zijn heel erg mooi geworden! 
… De nationale Voorleesdagen zijn er weer met het boekje ''Moppereend'' en wij 
daar ook mee gaan beginnen. 

7. Kwebbelpraatjes 

6. Wist u dat? 

… Wij weer bezig zijn met de herhaling van Kinder EHBO en BHV ? 
… Wij het op prijs stellen dat uw kind makkelijk zittende kleding aan krijgt als het naar 
zwemles gaat? 
… wij graag vernemen of uw kind wel/niet komt in de voorjaarsvakantie. 

… Wij tot 8.00 broodjes bij Kwebbel mogen eten. 
… De kinderen de hele dag met hun knuffels mogen spelen omdat wij het Puk Thema 
Knuffels hebben. 
… De kinderen allemaal snotterig zijn. 
 

… Wij bij groep roze 4 nieuwe kindjes hebben? Welkom lieve Loa, Sem, Zoya en 
Zayn. 
… Wij bij groep paars lieve Jill mogen verwelkomen? Welkom Jill 
… Wij twee nieuwe collega’s hebben? Agnes (oproeper) zullen jullie op verschillende 
locaties zien binnen Kwebbel. En Jozef zal bij ons komen werken.  

 

… Wij weer 3 nieuwe kindjes mogen verwelkomen? Welkom lieve Cem, Jax en Siem… 
Heel veel speelplezier bij ons. 
… Wij het heel fijn zouden vinden dat er namen komen te staan op het volgende: flesjes, 
voedingsbakjes, schoenen, tassen en jassen. 
… Het nieuwe thema knuffels is en dat wij hier heel druk mee zijn? 
… Er in groep brons nu ook baby’s worden opgevangen? Wij daarom een nieuwe box 
hebben gekregen en een nieuwe wipstoel. 
 


