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Belangrijke data: 
 
*3 juli laatste dag 
basisonderwijs. 

*8 juli betaling 
vergoeding eigen 
bijdrage 

*1september de 
volgende nieuwsbrief 

Nieuwsbrief  juli  2020 

1.  Voor later…… 

Mijn vriendje Thomas en mijn 
juf… 
Ik hoop dat alles weer 
normaal wordt en dat ik mijn 
oma weer kan zien. 

Dat ik thuis huiswerk aan het maken 
was en dat mijn zus snoepjes kwam 
brengen. 

Uitslapen tot 10 uur. 
Een vriendin zien maar wel met 
afstand. 
Huiswerk maken en veel met mijn 
buurmeisje buiten spelen. 

Getekend door Lian 
Koop 

Tess Katerbarg 
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2. Geboorte 

3. Airco 

4. Vergoeding eigen bijdrage 

Ilse en Richard, van harte gefeliciteerd met jullie lieve Stan. We 

wensen jullie heel veel geluk!! 

De Stationsstraat, de Oeverzwaluw, de Wilhelminastraat en het Zwanenveld wachten met smart op 
de nieuwe airco’s. Uiteraard zijn wij en de kinderen heel blij met een beetje verkoeling!! 

 

In de coronacrisis is de kinderopvang helemaal of voor een deel gesloten geweest. De overheid 
heeft ouders gevraagd om de rekening voor de kinderopvang door te betalen. Ook als de 
kinderen niet naar de opvang konden.  

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Of heeft u een cruciaal beroep en krijgt u 
kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen. Het 
maakt niet uit of u wel of geen gebruik heeft gemaakt van noodopvang. Rond 8 ju li zal de 
vergoeding rechtstreeks uitgekeerd worden aan ouders/verzorgers. Meer info vindt u op de site 
van de SVB. 

 

5. Thema: Oef! Wat warm! 

 

Tip: Insmeer-lied van Dirk Scheele, You Tube. 
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*Jax: “Melissa, ik weet een kleur. De kleur, de kleur die jij niet ziet is…..een hele mooie 
kleur!” 
*We zitten aan tafel en het begint te regenen waarop Eva zegt: “Sorry kindjes sorry, we 
kunnen niet naar buiten vandaag.” 
*Vorige week gingen we met de kinderen even lekker rennen buiten in de regen. Na een poosje zei Siem: 
”Ik ben er wel klaar mee!” 
*Ella heeft een schelp aan haar oor en zegt: “Ik hoor de zee. Als ik er in schreeuw misschien horen ze bij de 
zee m’n geschreeuw!” 
*Kiki heeft nieuwe schoenen. Miranda vraag of mama die heeft gekocht. Kiki: “Nee…..de postbode betaalt 
dat.” 
*Sjors: “Kijk ik heb nieuwe schoenen en Saskia ook. Die heeft tijgerschoenen.” 
Diederik loopt binnen bij het Ganzenveld. Samira zegt: “Heeey Died!” Waarop Loek zegt: “Samira noemt 
jou Piet.”  
Kinderen uit groep goud vragen aan Kimberly: “Wat is dat??” Ze wijst naar haar ring en vraagt: ”Wat 
denken jullie dat dit is?” Julia: “Een potlood!” 

*Kim riep Sarah-Lynn zodat ze haar kon insmeren. Waarop Sarah-Lynn zei: “Ik heb heel veel namen he!” 

BLA BLA BLA 

• … Anita haar diploma niveau 4 heeft gehaald? 
• … Mariska en Ilse beide een zoon hebben gekregen? 
• ... Wij binnenkort een 6ling buggy krijgen, zodat wij met nog meer kindjes 

kunnen wandelen. 

7. Kwebbelpraatjes 

6. Wist u dat? 

• … Wij het op prijs stellen dat uw kind alvorens ze bij Kwebbel komen thuis al zijn 
ingesmeerd met zonnebrandcrème? 

• … Wij graag de namen in jassen , tassen en schoeisel zouden zien ? 
• … Wij openstaan voor ideeën en / of suggesties? 

 

• … Lisa grote zus wordt? 
• … De kids het lekker vinden om met water te spelen!!! 
• … Wij ons verheugen op de airco 

		
 

• … Het zonnetje weer volop schijnt en wij het heel “fijn” vinden om de kinderen dan te 
kunnen insmeren… Graag zonnebrand meenemen voorzien van naam. 

• … Wij 2 hele mooie nieuwe picknicktafels hebben gekregen!! 
• … Wij graag met water spelen met mooi weer? Kinderen dan zwemkleding + 

handdoek mee mogen nemen : ) 
 

Dagopvang 


