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Belangrijke data: 
 
10 tm 16 okt. 
herfstvakantie 

Nieuwsbrief oktober 2020 
1. Een dagje BSO in obs de Vlonder 
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2. liefffff 

Alle beroepskrachten  willen Tineke, Danny & Sharon bedanken voor het geschenk 
dat ze hebben gekregen op de dag van de leid(st)er?!!!Super lief, wordt enorm 
gewaardeerd. 

3. Activiteiten tijdens de Corona periode 

4. Geboorte 

 

Beste ouders/verzorgers 
  
Omtrent de aankomende feestelijkheden, willen wij u allen wat mededelen.  
Het welbevinden van uw kind staat bij Kwebbel voorop, vandaar de feestelijke activiteiten-stop!  
Door de Corona kunnen wij met z’n allen niet de volledige gezond- en veiligheid waarborgen.  
Want immers uw gezondheid, die van ons en uw kinderen, zijn onze grootste zorgen.  
Helaas wordt er dus rond kerst niet gebruncht of geluncht.  
En ook Sint en Piet zien wij dit jaar op Kwebbel in levende lijve niet.  
Ook het griezelfeest Halloween, houden wij dit jaar voor gezien.  
We hopen van ganser harte op uw begrip, ook wij vinden dit alles sneu en sip.  
Maar wij moeten ons gezond verstand gebruiken en niet met z’n allen op een kluitje duiken.  
Natuurlijk proberen wij wat kleinere alternatieven om zo tegemoet te komen aan ieders gerieven.  
Dus wij gooien onze creativiteit in de strijd,  
zodat uw kind toch nog een beetje wordt verblijd.  
  
Lieve groetjes,  
Het Kwebbel-team.  
 

Mariska, Paul en Lorin: van harte 
gefeliciteerd met jullie zoon en 
broertje Noan!! Veel geluk samen. 

4. De beslisboom 

Op 18 september 2020 heeft de overheid besloten om de regels voor neusverkouden kinderen 
van 7 t/m 12 jaar gelijk te trekken aan de regels voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Er is daarom nog 
maar één beslisboom. Mocht u willen weten of uw kind naar de opvang/school mag: 
 
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-
boinkajnrivm-220920.pdf 

5. Geboorte 

Vriendelijk	verzoek:	
flessen,	tuitbekers,	rietjes-bekers,	
schoenen,	jassen		voorzien	van	naam.	
		
Met	vriendelijke	groet,	alle	
medewerkers.	
		

Vriendelijk	verzoek:	
	Ouders	van	BSO	kinderen	mogen	
ECHT	nog	niet	op	het	plein	komen.	
Voor	ieders	veiligheid	verzoeken	we	u	
vriendelijk	bij	het	hek	te	blijven	staan.	
De	directie.	
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Siem: ‘’He Jessica wat heb je in je mond? is dat een snoepje?’’Jessica: ‘’Nee dat is een piercing.’’ 
Siem: ‘’Oh, dat wil ik ook wel maar ja dat kan niet, daar moet ik eerst Jessica voor zijn!’’ 
  
Jasmijn vertelt dat ze naar een klimpark is geweest. Ze vond het heel spannend. Ze zei: “Ik zag er 
betranelijk uit, ik had allemaal tranen in mijn ogen. “Haha. 
 
Malika vraagt waar de blauwe bak is in de gang voor is. Jodie: ”Voor als je wat aan de baby van Mariska wil geven.(kraamcadeautje)” “ 
Ohhh”, zegt Malika.” kan Mariska dan haar baby daar in doen?” 
Tess tegen Stef: “Kom eens hier, ik heb een idee, voor jou!” 
 
Leidster zegt tegen Yves: “Kom jij mij helpen met de puzzel, het lukt mij niet zo goed.” Zegt ze: “Dat lukt jou heus wel!” 
 
Anoniempje: “Weet je hoe ik de snoeppapiertjes verstop als ik stiekem snoepjes pak?....ik gooi het in de kast met laatjes.” 
 
Jessica zegt tegen Larissa: “Help jij ook even met opruimen?”  Larissa: “Nee, anders word ik moe.” 
 
Mariska zegt tegen Lauren B: “Ga je weer naar buiten?”  :Nee”, zegt Lauren, “alleen als je het lief vraagt”. haha 
Veel kinderen denken dat Tineke (The Big Boss van Kwebbel) de baas is over het brood!!? Ze denken dat Tineke binnen Kwebbel alleen 
maar broodjes maakt? 

BLA BLA BLA 

… Wij heel blij zijn dat alle kinderen weer gezellig komen spelen bij de BSO. 
… Wij het heel fijn vinden als ouders reserve kleding in de tassen doen van de 
kinderen.  
… Dat het lokaal bij de BSO de Groentjes is veranderd? En de kinderen het heel 
mooi vinden. 	

7. Kwebbelpraatjes 

6. Wist u dat? 

 

… ouders echt het aangegeven 06 nummer bij hek  moeten bellen als ze kinderen 
brengen. Er toch mensen ongevraagd nog binnenkomen!!! 
… we het fijn vinden als u op de parkeerplaats parkeert en toeziet opdat uw kind veilig 
bij ons binnen is voor u weer vertrekt? 
… Veel kinderen ook met nat weer graag naar buiten gaan. Het handig is dat kinderen 
altijd een setje schone kleding in de tas hebben. 
 

… We druk bezig zijn geweest met mooie tie dye shirtjes maken! 
… We liever Niet willen dat de kinderen speelgoed/ Pokemon kaarten mee naar de BSO 
nemen. Het raakt kwijt of gaat kapot… 
… We een nieuw kindje bij de BSO hebben: welkom Levi gezellig dat je bij ons komt 
spelen! 
 

… Wij heel blij zijn dat alle kinderen weer gezellig komen spelen bij de BSO. 
… Wij het heel fijn vinden als ouders reserve kleding in de tassen doen van de kinderen.  
… Wij in de vakantie, met het hele mooie weer heerlijk gespeeld hebben met water bij het 
Zwanenveld. Dit vonden de kinderen heel erg leuk!    
 
 


