Nieuwsbrief april 2021

1. Even voorstellen:
Hallo allemaal!
Sinds 1 maart ben ik werkzaam bij Villa Kwebbel Stationsstraat en daarom stel
ik mij graag even voor! Mijn naam is Lisa Dokter en ik ben 25 jaar oud. Ik woon
samen met mijn vriend in de Rietlanden. Ik kom uit Stadskanaal maar mag mij
sinds kort inwoner van het mooie Emmen noemen. In mijn vrije tijd loop ik
graag hard en ben ik vaak in het bos te vinden samen met mijn hond.
In 2015 heb ik mijn MBO diploma gehaald en ben ik gaan werken in de
kinderopvang. In 2019 ben ik HBO afgestudeerd en mag ik naast werken op
de groep ook werken als pedagogisch coach of beleidsmedewerker. Ik ben
ontzettend blij dat ik het team van de Stationsstraat mag versterken. De sfeer
bij Kwebbel is ontzettend fijn. Geen dag is hetzelfde en wat is het mooi om de
ontwikkeling van een kind van dichtbij mee te mogen maken. Ik zie er naar uit
om alle ouders, kinderen en collega's beter te leren kennen en er een fijne tijd
van te maken.
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Belangrijke data:

Groetjes Lisa
2 april Goede Vrijdag
4 april 1e Paasdag
5 april 2e Paasdag
27 april Koningsdag
3 mei start
meivakantie
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2. Mondkapje
Vriendelijk verzoek aan ouders om zelf mondkapjes meenemen. Indien u
een een mondkapje bent vergeten kan een mondkapje gevaagd worden
bij de beroepskracht.

3. Roosters doorgeven
Bij deze willen we ouders met Flex- en oproepcontracten erop attenderen dat de roosters écht vóór
donderdag 12:00 uur doorgegeven moeten worden. Dit wordt regelmatig nog vergeten waardoor de
locatiehoofden in tijdnood komen met het maken van de personeelsplanning. U loopt de kans dat uw
kind onverhoopt een keer niet geplaatst kan worden. Dit is natuurlijk prima te voorkomen.

4. Sterke communicatie
Naast gesprekken met kinderen voeren de medewerkers onderling ook gesprekken van hoogstaand
niveau. De ene medewerker vraagt aan een ander of hij al bijna een spaarkaart vol heeft voor de
jungle mini’s van de Lidl. Hij spaart voor haar want haar dochter wil namelijk heel graag die
flamingo. De medewerker antwoordt dat hij bijna 1 kaart vol heeft en vraagt: “Welke is de flamingo?

Kinderopvang Kwebbbel wenst iedereen fijne Paasdagen!
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5. Wist u dat?

Hopelijk tot heeeeel gauw

… Wij druk met de herhalingen van bhv en kinder ehbo bezig zijn .
… Het grote speeltoestel verwijderd is van het veld, en wij ons laten verrassen wat er
voor in de plaats komt .
… We uitkijken naar het mooie weer zodat we nog meer naar buiten kunnen ?

… Wij hopen dat iedereen gezond blijft?
… Wij nieuwe kindjes op de groep hebben?
… Wij Lola en Ivey van harte welkom heten?

… Wij nog steeds samengevoegd zijn bij de groentjes?
… Wij de kinderen die niet mogen komen erg missen?
… We het wel gezellig vinden bij de groen?

Wij hopen dat we zo snel mogelijk weer open mogen

6. Kwebbelpraatjes
BLA BLA BLA
Ik vraag aan Nolan: wat doet papa voor werk? Zegt Nolan: ja centjes verdienen ofzo
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