Nieuwsbrief maart 2020
1. Interview
Hoe heet je? “Ik heet Jens.”
Hoe oud ben je? “4.” Wanneer ben je jarig? 18-8

1.

Interview

Hoe oud is mama? 4. Hoe oud is papa? “6.”

2.

Wat heb jij aan
vandaag?

Wat is je lievelingskleur? “Die kleur.” (hij wijst groen aan)

3.

FC Emmen-Vitesse

Wat is je lievelingseten? “Uuuh KOEKJES!!” Wat vind je vies? “Blokjes.”

4.

Mededelingen

5.

Bereikbaarheid

6.

Graag zwaaien!!!

7.

Wist u dat…

8.

Kwebbelpraatjes

Wie is je beste vriend? “Naud.” Wat is je lievelingsliedje? “Sinterklaaslied.”
Wat is je lievelingsdier? “Rockey.”
Waar ben je bang voor? “Niet voor een tijger, alleen maar voor een neushoorn.”
Waar word je blij van? “Chase is mijn held.”
Wat vind je stom? “Naud niet, want die gaat met mij spelen.”
Waar ga je het liefst naartoe? “De ballenbak.”
Welke sport vind je leuk? “Handballen.” Wat vind je leuk om te doen? “Spelen.”
Wat kun je heel goed? (Hij doet een koprol)
Wat kun je niet zo goed? (Hij probeert een handstand na te doen)
Wat wil je later worden? “Chase.” Wat is je grootste wens? “Chase worden!”
Wat is liefde?
“Mama!”
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Ik heet Jens

2. Wat heb jij aan vandaag?
9 Maart begint het nieuwe thema van Puk: Wat heb jij aan vandaag? En met het weer van
nu verschilt dat per dag! In het thema staat kleding centraal. De kinderen kijken naar hun
eigen kleding en spelen met verschillende kledingstukken. Ze maken kennis met de
verschillende kenmerken van kleren en praten hierover. Wassen vieze kleren van Puk,
hangen het aan een lijntje, voelen wat er in de koffer van Puk zit en zingen liedjes. Ook
baby’s vinden het heerlijk om met water en sop te spelen. Zo is er voor elke leeftijd weer
van alles te ontdekken.

3. FC Emmen-Vitesse

4. Mededelingen
•

We hebben inspectie gehad
van de GGD bij de
Voorschool en bij de
dagopvang groep Groen en
Geel. We hebben weer
mooie rapporten ontvangen.

•

Er gaan steeds meer
kinderen naar de opvang in
de Vlonder. Vandaar dat we
daar om 6.30 uur al starten
met voorschoolse opvang.

Gemaakt door Sil. (Zwanenveld)

5. Bereikbaarheid

6. Graag zwaaien!!!

Als kinderen plotseling niet lekker
worden of er gebeurt iets anders dan
willen ze het liefst naar hun
ouders/verzorgers. Het komt voor dat
we dan niemand kunnen bereiken.
Voor de kinderen is dit heel vervelend.
Daarom vragen we u om juiste
(werk)telefoonnummers achter te laten
waarop u altijd bereikbaar bent. Ook
als nummers wijzigen is het van belang
dit even bij ons te melden. Alvast
bedankt.

Zodra u één van de 6 nieuwe zwarte Ford
Fiesta’s ziet of één van de 2 Kwebbelbussen,
wordt u verzocht vriendelijk doch uitbundig te
zwaaien. Dit wordt beloond met een glimlach.
Kleine moeite, veel plezier!!
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7. Wist u dat?
… Wij een nieuwe stagiaire hebben bij Paars? Welkom Marleen.
…. Er bij groep Paars een hele grote spin zat? Dankzij Agnes de spin buiten verder
kon met zijn leven.
… Wij de nieuwe Kwebbel auto’s erg mooi vinden?

… De leeftijden van groep Rood en Blauw veranderd zijn. Rood is van 0 t/m 15 maanden
en Blauw van 12 maanden t/m 2,5 jaar.
… We genoeg reserve kleding op de vestiging hebben. We ouders bedanken voor het
meenemen.
… We een nieuwe stagiaire hebben. Welkom lieve Hind.
… We een hele nieuwe, actieve oudercommissie hebben. Als er vragen of opmerkingen
zijn u kunt mailen naaroud.oev@kinderopvangkwebbel.nl.

… De dagopvang een nieuw kleurtje gekregen heeft?
… Onze collega Anouk met zwangerschapsverlof is?
… We twee nieuwe stagiaires hebben, Allison en Kimberley? Succes dames!

… Wij ook deze maand weer 2 nieuwe kindjes mogen verwelkomen? Lieve Alyzah en Rose,
wij wensen jullie veel speelplezier toe.
… De kindjes tot 8.00 uur een broodje mogen eten bij ons? Daarna is het niet meer
mogelijk:).
… Wij een nieuwe stagiaire hebben op de maandag en dinsdag? Welkom Elise. Heel veel
succes en plezier bij ons.

… Er heel veel kindjes van groep Denim zindelijk zijn!
… Luuk van groep Kaki grote broer is geworden, zijn broertje Stan heet?
… Lazar van groep Denim ook grote broer is geworden, zijn broertje heet Isaac!

8. Kwebbelpraatjes
•
•
•
•
•
•
•
•

BLA BLA BLA

Jill (Oever) heeft thuis geen trampoline maar een stampoline (mama’s bed)
Jayden zegt: “Hé, de zon schijnt!!” (harde wind en heel koud buiten…) “Dan gaan
we lekker ijsjes eten!!”
Olivier moet niezen waarop Marona zegt: ‘’gezondheid’’. ‘’Jaahaaa’’zegt Olivier, ‘’de zon schijnt.”
Met ons thema Knuffels vraagt Anita aan Thijmen: ‘’Heb jij ook een lievelingsknuffel?” Waarop Thijmen antwoordt:
‘’Ik heb een mama knuffel.”
Jip vertelt aan Stacey dat hij naar het pannenkoeken restaurant is geweest. Stacey vraagt wat hij daar gegeten heeft.
Jip: “Patat, ik lust helemaal geen pannenkoeken…
Benthe heeft een jurkje aan met uitlopende mouwtjes. Ze zegt: “Kijk Dagmar, ik heb rokjes aan mijn armen!”
Levi L. Is vier jaar geworden en dus mag hij naar de babyso! (BSO)
Loek zit op de wc en roept: “Ik heb gepoept!” “ Hij is al ver weg hoor, heb hem doorgespoeld.”
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