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Nieuwsbrief februari 2021 

1. kinderopvangtoeslag affaire 

 

2. Oeverzwaluw 

 

3. ……..Attentie : Graag uw aandacht voor het volgende:……. 

 

Woont u in de gemeente Emmen en bent u in de problemen gekomen 
door de kinderopvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst? Heeft u 
behoefte aan hulp? Meld u dan bij de gemeente. U kunt dit doen door 
te bellen naar 14 0591 of mailen naar kot@emmen.nl(link stuurt een 
e-mail) 
 
 

Vriendelijk verzoek van buurtbewoners  aann ouders die  met de auto komen om hun 
snelheid te matigen. Kleine moeite, groot plezier. 

DADERPROFIEL : 

Lengte: Tussen de 1 meter en 1 meter 15 

Geslacht: jongen of meisje 

Nationaliteit: n.v.t. 

Speciale kenmerken: 

· Soms code taal,soms in bezit van een ruime 
woordenschat. Soms allerlei niet te herleiden 
woorden 

· Stoer 

· Geven overdag veel knuffels en kusjes 

· Glimlachen, soms een traan 

· Vertederend, schattig, lief 

· Soms voorzien van een snottebel 

· Ruiken soms naar eau de la poép 
(ontkennen ze zelf) 

 
AANDACHTSPUNT: 
 

• Soms geen tas bij het betreden van het pand, soms wordt het pand verlaten 
met wel een tas !! 

• Soms bij binnenkomst een blauwe jas, en bij het vertrekken een rode jas 
• Soms geen knuffel mee, en bij het weggaan plots wel een knuffel hebben 
• Slim 

• Vriendelijk 
• Geraffineerd 
• Onschuldige blik 
• Ontkenningsfase 
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Graag wil ik wat met jullie delen, 
het gaat over vreemde en gekke taferelen. 

Het is een raar fenomeen en een feit, 
dit alles gaat over peutercriminaliteit. 

Wekelijks worden wij als medewerkers van Kwebbel hiermee geconfronteerd. 
En echt!!! Die kleine boefjes zijn erg geraffineerd. 

En oh jazeker, we doen ons best om deze peuteractiviteiten de kop in te drukken 
maar dit wil helaas niet altijd lukken. 

Met angst en beven kijken wij tegen de winterperiode aan 
omdat ze rond deze periode hun slag proberen te slaan. 
Er worden dan op mysterieuze wijze spullen ontvreemd 

en door derden van alles geclaimd. 
Wij als Kwebbel-medewerkers staan ertussen 

en moeten de boel proberen te sussen. 
De boefjes vertellen ieder hun eigen verhaal met veel fantasie, 

om zo zichzelf te voorzien van een heus alibi. 
Als echte Sherlock Holmes moeten wij zien uit te vogelen wie de waarheid verteld. 

Je staat soms van hun verhalen versteld. 
Ze spellen ons van alles op de mouw en nemen het met de waarheid niet zo nauw. 

Want de schoenen van Kees zitten waarschijnlijk aan Karel zijn voeten 
maar volgens Karel heeft hij die gekregen van Mark met z’n sproeten. 

Dit alles wordt medegedeeld met een stalen gezicht 
en nu zijn dus de pijlen op ons als medewerkers gericht. 

Wij moeten dan bewijsmateriaal gaan zoeken  
en kijken naar naamplaatjes in schoenen, tassen, sjaals, mutsen en broeken. 

Van alles wordt er overhoop gehaald 
en door de boefjes de schouders opgehaald. 

Wij kijken in een tas of een koffer, 
want tja, wie is de dader en wie het slachtoffer!! 

Soms laten ze spullen (knuffels, spenen, speelgoed) over sluizen, 
om ze daarna uit te stallen in hun eigen huizen. 

Dus wij als medewerkers vragen alle ouders om permissie, 
om ons te helpen bij deze missie! 

Dus pak a.u.b. uw laptop of pen en papier bij de hand voor een aanknopingspunt 
want voor u het weet hebben ze het ook op u gemunt. 

U kunt googelen naar bijv; www.goedgemerkt.nl 
maar wees voorzichtig! Dit is geen kinderspel! 

Alles gaat hopelijk in de toekomst werken, 
als u de spullen van uw kind gaat merken. 

 
Met vriendelijke groet, 

Mariska Seinen ( assistent van Peter R. de Vries) 
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*Tijdens het versieren van cupcakes. Susan: “ Jaliyah, je bent het grootste suikermonster dat ik 
ken!”  Jaliyah: “ Daarom ga ik thuis veel water eten, dan word ik weer gezond.”  

*Sil E.: “Diederik… eigenlijk zijn wij hetzelfde. We eten allebei ‘Hello Fresh’  en mijn ouders kijken precies dezelfde series.”           
( Undercover en Bureau 040) 

*Joy zegt:”Kijk Samira, dit lijkt net op smeerworst-verf!”  (Thema :Ik ben een kunstenaar.) 

 

BLA BLA BLA 5. Kwebbelpraatjes 

4. Wist u dat? 

 
… We door de Lock Down als locatie gesloten zijn?  
… Wij de kinderen heel erg missen.  
… De vriendjes en vriendinnetjes die er wel zijn samengevoegd zijn met BSO de Groen?  
… Wij jullie heel veel kracht toe willen wensen in deze rare maar voor vele ook nare 
periode!  Liefs de leidster(s) van de BSO. 
 

… Wij het vervelend vinden dat de BSO de Barg en de Meester Vegter gesloten zijn?  
… Hierdoor een aantal vriendjes en vriendinnetjes nog niet kunnen starten op de BSO? 
… Wij de kinderen die niet mogen komen heel erg missen maar er het beste van 
proberen te maken met de kinderen die wel mogen komen?  
…  Wij hopen dat de scholen en de kinderopvang/BSO snel weer open mogen? 
… Wij jullie heel veel kracht toe willen wensen in deze rare maar voor vele ook nare 
periode! Liefs de leidster(s) van de BSO. 
	

… Wij noodopvang aanbieden. 
… Stacey miv 1 maart gaat vertrekken bij Kwebbel?   
  … En wij Stacey erg gaan missen?                                                                        
… Wij op Klasbord ook mededelingen doen? 
…Het handig is dit zeker te volgen? 
 

 … Op  de woensdagen de BSO van het Zwanenveld wordt samengevoegd met de  
BSO van de Vlonder.                                                                                                              
… Dit prima verloopt.                                                                                                                                                                   
… Wij ondanks Corona toch veel speelplezier beleven. 

 … We nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op de groep hebben? Welkom Daley, 
Eva, Figo en Nena.                                                                                                  
… We samengevoegd zijn met de BSO van de Barg en de Meester Vegter?                   
… We dat heel gezellig vinden maar onze andere vriendjes en vriendinnetjes ook 
erg missen.                                                                                                             
…Wij jullie heel veel kracht toe willen wensen in deze rare maar voor vele ook 
nare periode! Liefs de leidster(s) van de BSO. 

Google: www.happy stones emmen.nl 


