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Belangrijke data: 
 
11 november Sint 
Maarten 

Nieuwsbrief november 2020 

 

BENODIGDHEDEN: 

Een groep vol Kwebbel prinsen en prinsessen 

Een grote hand vol pedagogisch medewerkers 

-100 kilo liefde 

-100 kilo knuffels 

-100 kilo smileys 

-50 kilo snottebellen 

-1 kilo pleisters 

 

1. Kwebbel recept tijdens Corona  

#Pak tissues bij rondvliegende 
snottebellen en kwijlie’s 

Extra alertheid geboden: 

#Bij een lachbui : ADVIES :gewoon 
meedoen. 

#Bij een huil aanval ga je door je knieën 
en stel je je schouder ter beschikking en 
bied jij je luisterende oor aan. 

#Dit alles hierboven mixen, en husselen 
en je krijgt een prachtig mooi recept. 

#Als topping kunt u zonnestralen en 
gekkigheid toevoegen om een special 
effect te creëren. 

#Het resultaat zal u versteld doen staan!! 
 

-100 kilo toverkusjes 

-50 kilo speelgoed 

-100 kilo buitenlucht 

-100 kilo vrolijkheid 

-100 kilo gekkigheid 

-100 kilo Kwebbel praatjes 

-100 kilo zonnestralen 

-25 kilo tranen 

BEREIDINGSWIJZE : 

#Men neme 1 groot lokaal. 

#Je husselt alle ingrediënten ( zie 
hierboven) door elkaar. 

#Je laat alles rustig sudderen. 

#Op afstand alles gadeslaan. 

#Bij explosief gedrag direct ingrijpen 
(Dit verschilt per situatie). 

#Bij twijfel zeker ingrijpen. 

#Voeg eventueel wat begrip toe. 

 

Pantoffeltijd! Ze 
mogen weer mee 
(als ze voorzien zijn 
van naam) 

Mariska  
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2. gewijzigde tarieven 

3. Decembermaand feestmaand 

4. App kinderopvangtoeslag 

Als ondernemer in de kinderopvang zien we een stijging van kosten ( stijging lonen, algemene 
kosten, pensioenkosten enz.) en kunnen we niet anders dan de tarieven verhogen. Onze 
Oudercommissie heeft positief gereageerd op ons voorstel voor 2021. Eventuele vragen kunt u 
stellen via ons e-mail adres administratie@kinderopvangkwebbel.nl. Wij vertrouwen erop u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met de app kunt u uw toeslag van dit jaar op uw telefoon of tablet bekijken én wijzigen. 

De volgende veranderingen kunt u doorgeven: 

• ander aantal opvanguren of uurtarief 
• andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje) 
• ander inkomen van uzelf of uw partner 

 Stopt de opvang van een kind? Ook dat kunt u doorgeven. 

U kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen met de app. Dat doet u met Mijn toeslagen. 

 

We zijn druk bezig met het maken van lampionnen. Hoe de invulling van Sinterklaas en Kerst 
eruit komt te zien is nog niet duidelijk. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Middels  
de nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte. We doen ons uiterste best om het 
voor de kinderen een fijne en gezellige maand te maken. 



 www.kinderopvangkwebbel.nl  
 

… Behalve Wilja en Jessica, Melanie en Mariska ook zwanger zijn! #babyboom 
… Alle kindjes druk zijn met het maken van mooie lampionnen. 
… Wij weer nieuwe kindjes mogen verwelkomen: Waldemar en Evi wij wensen jullie 
heel veel speelplezier! 

6. Sint-Maarten 

5. Wist u dat? 

… We bij de dagopvang een KEESIE aan het werk hebben? (Stacey) 
… De Voorschool naar het kabouterpad is geweest? 
… We weer volop BHV training hebben gehad? 

… Het weer pantoffeltijd is!!! 
… Lenn V. grote broer is geworden van zijn broertje Dane, gefeliciteerd. 
… Wij het fijn vinden dat de ouders zich aan de coronaregels houden, super. 
 

… De kinderen hele mooie lampionnen hebben gemaakt? 
… Wij ze het volgende liedje leren: 
Lampionnetje schijnt als een zonnetje, schijnt als een lichtje op mijn lieve gezichtje. Zo 
kunnen de papa’s en mama’s ook oefenen met de kinderen haha;). 
… Er weer 2 nieuwe kindjes zijn gestart? Welkom lieve Muk & Jorian. Veel speelplezier bij 
ons. 

Dagopvang 


