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Nieuwsbrief  juni  2020 

Bijna 10 jaar geleden hebben wij met heel veel trots en blijdschap onze locatie in Parc Sandur 
mogen openen. Een eigen pand dat volledig naar onze smaak en wensen is gebouwd en ingericht. 
Het “complete plaatje” (dat de aannemer voor ons heeft weten te bewerkstelligen.) In totaal 3 
prachtige en vooral ruimtelijke groepen, alle leeftijden onder een dak en een rustgevende 
omgeving. Wat wil je nog meer? We wisten het zeker, met dit pand zouden we een mooie tijd 
tegemoet gaan. 

De eerste jaren zaten we in de “opbouwfase”. Het heeft even geduurd voordat de groepen 
optimaal bezet waren. Na een aantal investeringsjaren begon het er op financieel gebied rooskleurig 
uit te zien. De groepen waren optimaal bezet en we kregen het gevoel Kwebbel locatie Parc Sandur 
op de kaart te hebben gezet. Helaas is dit niet van lange duur geweest. Alle locaties van 
Kinderopvang & BSO Kwebbel zijn financieel gezonde locaties, behalve de locatie in Parc Sandur. 
De realiteit is hard. De organisatie leidt al jaren verlies en het is ondanks de vele inspanningen 
helaas niet gelukt om een rendabel kinderdagverblijf te exploiteren. 

Daarom hebben we - met pijn in ons hart - moeten besluiten om de locatie in Parc Sandur te sluiten. 
De onderneming zal met ingang van 1 september 2020 definitief al haar werkzaamheden aan de 
Opaaldreef 11 staken en het bedrijfspand ontruimen.  

Inmiddels zijn alle ouders en personeelsleden uitgebreid geïnformeerd. Fijn om te horen van ouders 
dat ze het net als ons betreuren maar tegelijkertijd ook begrijpen. Het blijft een dubbel gevoel. 

We kunnen al onze bestaande klanten die een contract hebben bij Kwebbel Parc Sandur, een 
opvangplek garanderen op een van onze locaties in de Rietlanden. Alle beroepskrachten hebben 
een nieuw passend voorstel aangeboden gekregen voor de locaties in de Rietlanden. 
Wij hopen met heel ons (pedagogische) hart en ziel, dat onze beroepskrachten u en uw kind bij 
Kinderopvang & BSO Kwebbel kunnen blijven verwelkomen!  
 

1. Sluiting locatie Parc Sandur. 

Om alle locaties en groepen de mogelijkheid te geven informatie te 
vermelden in de nieuwsbrief zijn vanaf nu in de even maanden de wist u 
datjes van de BSO’s afkomstig en in de oneven maanden van de dagopvang.  

2. Wist u datjes veranderen. 
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3. Geboorte 

4. Zonnebrandcrème 

5. Prachtig gedicht Mariska Seinen 

Het zonnige weer komt er weer aan. Vriendelijk verzoek aan alle ouders om weer zonnebrandcrème mee 
te geven in de tas van uw kind. Graag voorzien van naam natuurlijk. We smeren uw kind goed in en de 
zonnebrandcrème gaat vervolgens direct weer in de tas. Alvast bedankt!! 

 

Op 6 mei hebben Mariska Jeuring en Toby 
Trouw een prachtige zoon gekregen. We 
wensen jullie heel veel geluk!!! 

Een kijkje in de keuken van de afgelopen periode .  
 
Langzamerhand komt de boel weer op gang,  
en oh ja, wij voelen ons ook angstig en bang.  
Maar samen zetten we de schouders eronder,  
want ook wij misten de kinderen en kunnen niet zonder.  
En wat voelt het weer fijn,  
om weer even te spelen en samen te zijn. 
Een glimlach, knuffel, elleboog, zo’n klein gebaar,  
dat raakt bij ons allen een gevoelige snaar. 
 
Ook wij zien met lede ogen aan,  
dat vaders/moeders/verzorgers achter de hekken staan.  
Voor de BSO kinderen voelt het gek,  
een afscheidskus achter het hek.  
Een groet en een zwaai naar ieder kind,  
dat dan stoer bepakt en bezakt het plein alleen op sprint. 
 
Het afscheid is kort bij de dagopvang kinderen,  
zodat volwassenen elkaar niet te lang hinderen. 
Een dikke knuffel en kus wordt er gegeven als “afscheid” 
voor de dag. 
En wij ontvangen de kinderen bij de deur met een lach. 
Gezwaai en een handkus door het raam,  
om zo vervolgens weer tot de orde van de dag te gaan. 
 
De anderhalve meter doet voor ons allen een beetje pijn. 
Maar gezelligheid en betrokkenheid is op dit moment het 
beste medicijn.  
Het wordt in de volksmond genoemd  ‘het nieuwe normaal’.  
Voor ons vreemd, onnatuurlijk, kil en kaal. 
 
 
 

Ook zijn wij ons ervan bewust dat we niet altijd kunnen 
voldoen aan ieders wensen. 
Maar denk dan maar zo, wij zijn ook maar mensen.  
Mocht er wel iets zijn wat jullie wel of niet bekoord,  
dan staan we u graag per mail of telefonisch te woord.  
 
Ook wil ik mijn bewondering uitspreken voor de directie 
haar goede zorgen,  
om zo goed mogelijk uw, uw kind en het personeel haar 
gezondheid te waarborgen.  
De ene na de andere brief vloog de deur uit, voor iedere 
locatie,  
om u en ons te voorzien van de laatste informatie.  
 
Tineke, Sharon, Danny en Gélinde, ook voor jullie een hart 
onder de riem,  
Jullie zijn in mijn ogen een hecht Kwebbel-team! 
Tegen al mijn collega’s wil ik zeggen, jullie mogen trots 
zijn op jezelf en elkaar,  
en samen gaan we het fixen het komende jaar.  
 
Het werk is iets wat ons allen bindt,  
hierin centraal het individuele kind.  
Wij houden allemaal van ons werk,  
en heel cliché: SAMEN STAAN WE STERK!!!!!! 
 

25 april hebben Anouk Rikse 
en Dyon Voskamp een lieve 
dochter gekregen. We 
wensen ook jullie  natuurlijk 
heel veel geluk! 

Verzoek dagopvang Zwanenveld: graag 
tassen meegeven met reserve kleding. Tas 
en kleding voorien van naam a.u.b. 
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Ricardo: ”Diederik, dat is mijn oom in die bananen bus.” Diederik vraagt: “Is dat de broer van mama of papa?” 
Ricardo: “ Nee…..van mezelf!” 
Jamijn, Myke en Rosan zijn aan het kletsen over telefoon. Jasmijn vraag aan Rosan: “Heb jij een telefoon?” 
Rosan: “Ja, ik kan er alleen niet mee appen of bellen.” Jasmijn: “Oh, dan heb je een babytelefoon!” 
Twan vertelt aan Kelly dat hij olifantenpoep heeft gezien bij Wildlands. Hij zegt: “Die waren zo groot als 
kinderbekers!!” 
Iris : “Kijk, ik heb blote sokjes aan.” (blote voeten) 
Onderweg naar de oude dierentuin komen de kinderen een hijskraan tegen. Elize: “Kijk, de hijskraan krabbelt 
de wolken.”  
 

BLA BLA BLA 

• De kinderen van groep Turquoise van mening zijn dat Natasja ouder is dan 
Alma….. 

• Dit omdat Natasja veeeeeel groter is dan Alma!? 
• Saskia, Samira, Natasja en Alma erg blij zijn dat de BSO-kinderen weer 

kunnen komen spelen? 

7.  Kwebbelpraatjes 

6.  Wist u dat?   

• Wij blij zijn dat we de kinderen weer mogen ontvangen? 
• Wij ook erg moeten wennen aan het ‘nieuwe normaal’? 
• Mariska een prachtig gedicht hierover heeft geschreven? 

  
 

• We bij de Groen deze periode 4 nieuwe vriendjes/vriendinnetjes hebben 
gekregen? 

• We Quinn, Thijmen, Isa en Sem van harte welkom heten. 
• Mariska Bruins in blijde verwachting is en eind augustus een jongentje verwacht? 

 

• Wij blij zijn met de goede samenwerking tussen  Kwebbel en de 
verschillende  scholen ? 

• Anouk is bevallen van een gezonde dochter? 
• Het meisje de naam Hailey heeft gekregen? Liefffffff…. 

		
 

• De scholen vanaf 8 juni weer voor 100% open gaan? 
• De BSO ook vanaf 8 juni weer voor 100% open gaat? 
• Wij de kinderen ontzettend gemist hebben en niet kunnen wachten om ze weer 

te zien? 
 

• BSO groep Wit terug kijkt op een prachtige tijd. 
• Het personeel alle ouders en kinderen wil bedanken voor een geweldige en 

warme periode. 
• We best heel verdrietig zijn met dit afscheid. 

Wit 

De Groentjes 

Zwart 

Grijs 

Lila/Turqouise 

De Bargjes 


