Sharon van de Weerd gaat ons verlaten.
Sharon begon bij ons als stagiair en heeft bijna haar hele studie
binnen onze organisatie afgerond. Sharon heeft ons echter laten
weten dat ze graag verder wil kijken en daarom nu haar dienstverband wil stoppen. Sharon verteld:
Afgelopen tijd heb ik met veel liefde en plezier van het werken op
de groep mogen genieten. Toch bleef er een stemmetje vragen of
dit de baan is waar ik jarenlang plezier uit blijf halen. Dit wil ik verder gaan uitzoeken, wellicht door een nieuwe opleiding te starten
of andere werkplekken te onderzoeken. Ik weet nog niet welke weg
ik in ga slaan, maar wel dat op dit moment stoppen in de kinderopvang een goede keuze is voor mij. Ik bedank u heel graag voor
alle leerzame en fijne momenten. Ik neem op woensdagmiddag 26
april afscheid van de kinderen. Wellicht komen wij elkaar nog eens
tegen.
Groetjes Sharon

Carolien van Doorn startte als stagiair en koos om zich te
specialiseren in de kinderopvang en door te gaan voor SPWniveau 4. Carolien heeft het bij ons erg naar haar zin.
Ze kent de kinderen van KIDDOOS-BEACH en gaat per 1 mei
alle middagen in deze BSO werken. Carolien stelt zich voor:
Ik ben 19 jaar en woon in Echteld. Ik heb afgelopen jaar stage
gelopen bij Villa Kakelbont en KIDDOOS-BEACH in Tiel en mijn
diploma SPW3 behaald. Ik hoop in juni mijn niveau 4 diploma
in ontvangst te mogen nemen want vanaf 1 mei ga ik werken
bij KIDDOOS-BEACH. Hier kijk ik heel erg naar uit want dat is
wat ik wil !
Voor de ouders die mij nog niet kennen, neem ik straks graag
de tijd om mijzelf persoonlijk voor te stellen. Ik zie er naar uit
u en de kinderen te ontmoeten.
Ik heb er erg veel zin in, en zal jullie in mei zien!
Groetjes, Carolien

Sofine van der Lek heeft ons laten weten een andere uitdaging
aan te willen gaan. Na bijna 9 jaar heeft zij gekozen voor een
andere richting. Sofine verteld;
Lieve kindjes en ouders,
Na bijna 9 jaar met veel plezier en liefde bij Villa Kakelbont Kinderopvang te hebben gewerkt ga ik nu mijn horizon verbreden.
Ik ga werken in een moeder-kind-huis.
Op dinsdagmiddag 18 april van 16.00 tot 18.00 neem ik afscheid
van de kinderen en ouders. Wellicht zie ik u dan ook ?
Vriendelijke groet, Sofine

Safiya Baryalay is een bekend gezicht voor vele ouders.
Na een succesvolle stage van 2 jaar komt Safiya bij ons werken en stelt
zich aan u voor:
Ik ben 25 jaar oud en woon in Tiel. Mijn hobby’s zijn: koken, wandelen
en leuke dingen doen met vriendinnen. Ik ben een sociaal, vriendelijk en
behulpzaam persoon en ik vind het heel erg leuk om met kinderen te
werken. Afgelopen 4 jaar heb ik in verschillende organisaties stagegelopen en zo veel ervaring opgedaan. Zo liep ik op stage in Villa Kakelbont
in Tiel. Ik heb bijna mijn opleiding Gespecialiseerd Pedagogische medewerker niveau 4 afgerond.
Na twee jaar stage bij Villa Kakelbont en De Graaf & Gravin kom ik per
juni werken bij Villa kakelbont. Ik heb hier heel veel zin in en hoop een
hele leuke tijd te hebben samen met de kinderen en fijne collega’s!
Als er vragen zijn hoor ik het graag, ik stel mijzelf graag persoonlijk aan
u voor . Groet, Safiya Baralay

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsflits, dan kunt u
contact met mij opnemen,
Met vriendelijke groet,

Corien Mastenbroek

corien@villakakelbont.nl

