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Nieuwe gezichten

In deze nieuwsflits enkele mededelingen en stellen onze nieuwe medewerkers zich aan
u voor.

Lieke Vree
Mijn naam is Lieke Vree en per 1 december ben ik werkzaam als pedagogisch medewerkster bij Villa Mare.
Ik ben 29 jaar oud, getrouwd met Rik en moeder van een dochter van
anderhalf: Isa. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten te vinden. Ook houd
ik me graag bezig met fotografie en muziek en vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. Daarnaast zing ik met veel plezier in een popkoor.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt in de kinderopvang en het onderwijs. Ik kijk ernaar uit om te starten op Villa Mare. Mochten jullie nog vragen hebben, stel
deze dan gerust! Hartelijke groet

Wilma Riezebos

Mijn naam is Wilma Riezebos. Ik ben met ingang van 7 december in
dienst bij Villa Kakelbont Kinderopvang. Ik ga beginnen als flexibel medewerker bij de BSO’s in de regio Tiel. Hiervoor heb ik elf jaar , met veel
plezier, gewerkt als pedagogisch medewerker bij een BSO in Gieten
(Drenthe). In september ben ik verhuisd naar Tiel en ik ben heel blij dat ik
zo snel weer aan het werk kan.
Het werken met kinderen vind ik geweldig leuk en ook uitdagend. Ieder
kind is anders en uniek. Zo wil ik graag met ze omgaan, als individuen,
met ieder zijn/haar eigen karakter en temperament. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om
muziek te spelen, te lezen en (buiten) te sporten of lange fietstochten te maken. Ik zie
ernaar uit om samen met collega’s te gaan werken met en voor de kinderen die aan
ons worden toevertrouwd. Graag tot ziens!

Martina Vos

Mijn naam is Martina Vos, ik ben 30 jaar en woon samen met mijn
vriend en onze dochter Jenna van 13 maanden in Elst. Na ruim 8,5 jaar
in de kinderopvang te hebben gewerkt, mocht ik vorig jaar zelf moeder
worden van een prachtige dochter. Na een jaar thuis voor ons meisje te
hebben gezorgd, is het tijd geworden om weer aan de slag te gaan in
de kinderopvang en voor nog meer lieve kinderen te zorgen.
Bij Villa Safari krijg ik de kans om 2 dagen per week voor jullie kindje(s)
te zorgen. Ik heb er zin in!
Tot snel!
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Sabine van Dijken

Mijn naam is Sabine van Dijken 31 jaar woon samen met mijn vriend
en zoontje. Vanaf December 2015 kom ik werken bij Villa Kakelbont
Kinderopvang in de regio Tiel.
Ik ben moeder van Nigel hij is 3 jaar. Samen houden wij van knutselen, spelletjes maar ook uitstapjes maken naar de dierentuin, het bos
of naar familie. Ik houd van creatief bezig zijn, humor en normen en waarden. Heb de
opleiding pedagogisch medewerkster niveau 4 gedaan en heb al enige jaren werkervaring. Hiervoor werkte ik met kinderen die een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. hebben. Ik zie er enorm naar uit om met uw kind(eren) te gaan werken en
met u kennis te maken!

Info op de memoborden….

Bij speciale activiteiten hanteren wij inschrijflijsten. Deze lijsten en evt andere meldingen
of uitnodigingen vindt u altijd op het memobord in de vestigingen en op onze facebookpagina.
Kijk daarom regelmatig op het memobord in uw vestiging en de facebookpagina!

Maaltijden voor alle leeftijden…

Wist u dat wij enkele keren per week een verse warme maaltijd koken en dit voor alle
leeftijden geschikt is. Wij houden rekening met allergieën en speciale diëten.
Ook voor de kleinste villabewoners verzorgen wij een babymaaltijd.
Vraag er naar in uw vestiging !

Heeft u een 48 weken pakket???

Houdt u er dan rekening mee dat u uw vakantie in de juiste periode organiseert ?
Een 48 weken pakket is excl:
- 3 weken aaneengesloten binnen de vakantieperiode volgens ons vakantieschema

- 5 (daadwerkelijke) werkdagen na kerst.

LET OP, 1 januari is een feestdag, geen werkdag,
Maandag 4 januari is de 5-de werkdag na kerst.
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Gaan ons verlaten….

Fatma Sharif, is op 24 december voor het laatst aanwezig bij KIDDOOS-Arnhem. Momenteel zijn de sollicitatie gesprekken voor haar vervanging gaande.
Kyra Vreeman gaat met zwangerschapsverlof en keert daarna niet terug bij Villa Safari.
Zij wordt vervangen door Martine Vos

komen weer terug….
Melanie Basten en Marije Luyf komen weer terug van bevallingverlof. In Villa Mare ziet u
Melanie weer terug in Januari en Marije is er weer in Februari.

OC’s zoeken nieuwe ouders…

De OuderCommissie’s van KIDDOOS-Tiel, Villa Kakelbont/ KIDDOOS-BEACH, De Graaf &
Gravin en Villa Safari zoeken nieuwe enthousiaste leden.
Een OC zet zich in voor en tijdens activiteiten en vergadert minimaal 3 x per jaar met de
leidinggevende van de betreffende vestiging.

Via de OC-pagina van uw vestiging op de website kunt u zich aanmelden..

Wij wensen u namens al onze medewerk(st)ers

hele gezellige feestdagen
&
een goed nieuwjaar!

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u terecht bij de
leidinggevende van uw vestiging;
Voor de regio Tiel/ Lienden is dat Mirjam Zwartkruis
email: m.zwartkruis@villakakelbont.nl
Voor de regio Arnhem is dat Corien Mastenbroek
email: c.mastenbroek@villakakelbont.nl

