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Nieuwsbrief  september 2020 

Als uw kind jarig is, is het natuurlijk feest. Trakteren hoort daar bij en 
willen we uw kind niet ontnemen. Volgens de richtlijnen van de RIVM 
betekent dit voorlopig dat het voorverpakt voedsel of dingen moeten  
zijn. Ouders mogen er niet met hun handen aan hebben gezeten. We 
hopen op uw begrip. 

Vanaf 1 augustus 2020 dienen gemeenten een minimaal aanbod te 
realiseren van 16 uur voorschoolse educatie per week, oftewel 960 uur 
per jaar. Nu is dat nog 10 uur per week. De Gemeente Emmen heeft onze 
organisatie de mogelijkheid geboden om hier ook aan deel te nemen. We 
hebben de keuze goed overwogen en intensief contact hierover gehad 
met obs de Lisdodde en zijn tot de conclusie gekomen dat het geen 
meerwaarde oplevert. Wij vinden het niet in het belang van peuters van 
2,5 tot 4 jaar om van 3 dagdelen voorschool naar 4 dagdelen te gaan 
gezien het intensieve programma op deze leeftijd. Ook sluiten de tijden 
niet aan bij de basisscholen wat zorgt voor ongemak. En de kosten voor 
ouders gaan omhoog. 
Op dit moment bieden wij 10 uur voorschool aan en maken gebruik van 
de voorschoolse methode Uk en Puk. We staan volledig achter dit 
programma, we bereiken goede resultaten en de doorstroming naar het 
basisonderwijs is goed. Kinderen met een indicatie (vanwege bijv. een 
taalachterstand, of anderstalige kinderen) krijgen nu extra 
ondersteuning.  Er zal niets veranderen in het aanbod. Ook de subsidie 
stroom blijft onveranderd. Ouders zijn natuurlijk altijd vrij om te kiezen 
voor 16 uur bij een andere voorschool. Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u altijd terecht bij Alma De Vries (coördinator voorschool) of Sharon 
Hüsers (directie). We hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. Alle ouders van de voorschool krijgen de informatie ook 
toegestuurd via Klasbord. 

 

1. Wel of geen 16 uur voorschool aanbieden 

2. Traktatie. 



 www.kinderopvangkwebbel.nl  

3. Ode aan de ouders 
 

Fris en Fruitig zien we “onze snoetjes” weer terug, 
de vakantie periode was vreemd, maar ging ook vlug. 
De tijd vliegt ondanks de corona situatie voorbij 
en voelen we ons in het dagelijkse leven nog niet helemaal “vrij”. 
Vol goede moed kijken we weer uit naar het komend schooljaar, 
dit doen we als vanouds weer samen en met elkaar. 
Dit beschrijf ik maar als een wisselwerking met chemie, 
en geeft ons als Kwebbel-personeel een boost en energie. 
Daarom een gedicht als ode, 
om jullie als ouders te bedanken voor de afgelopen en komende periode. 
Via deze weg voor jullie allemaal een staande ovatie, 
voor jullie geduld en begrip voor ons, op iedere Kwebbel-locatie. 
Van ons als personeel voor jullie een heuse betuiging 
maar vooral voor alle ouders een diepe buiging !!! 

 
OUDERS BEDANKT                                         Door: Mariska Seinen. 

                                        
 

 

 

 

Inmiddels zijn we rond gekomen met een nieuwe huurder die de locatie Parc Sandur gaat 
betrekken voor minimaal 3,5 jaar. Cosis is de nieuwe huurder en zal daar een kinderdagcentrum 
gaan vestigen voor kinderen met een lichamelijk en/of psychische beperking. Het 
kinderdagcentrum van Cosis zit momenteel aan de Angelsloërdijk en zal binnenkort dus 
verhuizen naar Parc Sandur. De sleuteloverdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar 
verwachting openen ze daar eind september/ begin oktober hun deuren. We hopen dat zij het 
net zo naar hun zin hebben daar als wij hebben gehad! 
 

5. Parc Sandur 

4. Nieuwe BSO locatie: Meester Vegter school 

Met ingang van maandag 19 oktober starten wij een samenwerking met OBS Meester Vegter, gevestigd in 
Bargermeer. 
Wij zijn heel blij met deze uitbreiding en zien deze locatie als een aanwinst voor onze buitenschoolse opvang. 
De locatie ligt centraal, er heerst een prettige sfeer in de school en er is genoeg uitdaging voor de kinderen. 
Ouders hebben inmiddels contact gehad met Amber de Boer. Mocht u een kijkje willen nemen dan graag 
vooraf contact opnemen met Amber. (Dit i.v.m. Corona) 
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*Siem heeft een zakje op zijn shirt, volgens hem is dit een ‘ bovenzakbroek’. 
*Mannes is een knutselwerkje aan het prikken. Melissa: “Wat doe jij dat goed”. Mannes zegt daarop: “Maar 
ik heb ook veel aardappels en groente gegeten?” 
*Mariska vraagt aan Myke & Jasmijn welke liedjes Mooiwark heeft. Jasmijn en Myke: “Theelepels”. Mariska 
vraagt waar die dan zitten. Jasmijn & Myke wijzen naar hun borst. Hahahaha. 
*Fleur vindt ‘wantelteefjes’ erg lekker. 
*Malika en Jodie(leidster)  hebben het over het werk van haar papa en mama. Malika: “Maar waar werk jij 
dan Jodie?” 
*Leidster Jodie vraagt aan Malika wat  ze later wil worden. Malika:”Doe maar tattoomaker. Jij dan Jodie? 
Wenkbrauw tester?” 
 

BLA BLA BLA 

… Wij zijn begonnen aan het thema: Regen. 
… Mariska weer terug is van zwangerschapsverlof. 
… De babyboom onder het personeel nog niet voorbij is, zowel Jessica als 
Wilja in blijde verwachting zijn! 
… Wij weer veel nieuwe kindjes mogen verwelkomen: Jack, Elin, Linde, 
Femm,	Xenn	en	Evy.	Wij	wensen	jullie	heel	veel	speelplezier!	

7. Kwebbelpraatjes 

6. Wist u dat? 

… Wij het fijn vinden om weer te beginnen aan een nieuw schooljaar . 
 
… Wij niet alle “nieuwe tassen/ jassen” herkennen van uw kind? 
… En het op prijs stellen dat de namen in de desbetreffende artikelen staan. 
 

… Wij een buitenbox hebben. Nu ook de allerkleinsten mee naar buiten 
kunnen. 
… Wij heel veel nieuwe kindjes  hebben : van harte welkom allemaal. 
… De ouders ons heel lief vinden, wij heerlijk verwend zijn in de vakantie.     
Bedankt lieve ouders. 
 

… Onze lieve collega Linda zwanger is en ze in februari uitgerekend is? Wij super 
blij voor hun zijn:)!!! 
… Wij weer heel veel nieuwe kindjes hebben mogen verwelkomen? Welkom lieve 
Charlotte, Anton, Fleur, Sophie, Cecilia & Felicia. Heel veel speel en knuffel plezier 
bij ons. 
… Wij een nieuwe 6ling kar hebben om lekker buiten te wandelen met de 
kinderen? De kinderen dit fantastisch vinden omdat ze er zelf in kunnen klimmen? 
 

Dagopvang 


