Marije Luyf gaat ons verlaten.
Marije startte bij Villa Safari en ging mee naar Villa mare.
Nu Marije moeder is van 2 kinderen is het voor haar fijner om dichterbij huis te werken. Marije heeft een nieuwe baan gevonden in haar
woonomgeving en gaat daar starten aan een nieuwe uitdaging.
Marije verteld:
Leve Collega´s ouders en kinderen,
Na bijna 11 jaar werkzaam te zijn bij Villa Kakelbont Kinderopvang is
het tijd voor een nieuwe uitdaging. Vanaf 1 mei ga ik werken bij stichting de Linge in Huissen. Ik ga daar mee helpen een dagverblijf op te
starten. Ik heb veel zin om deze uitdaging aan te gaan. Ik zal de collega´s, ouders en vooral de kinderen gaan missen.
Donderdag 20 april is mijn laatste dag en zijn ouders vanaf 16:00 uur
welkom om die idag afscheid te komen nemen.
Iedereen heel erg bedankt voor de afgelopen jaren.
Lieve groet, Marije

Aashna Hemai stelt zich voor:
Hallo allemaal!
Mijn naam is Aashna en ik ben 31 jaar oud en ik zal het team van
Villa Mare komen versterken! Ik zal werkzaam zijn op de woensdag en de donderdag en kijk hier ontzettend naar uit! Ik ben
sinds 2006 werkzaam als pedagogisch medewerkster en dit is
ook een beroep naar mijn hart. Op de verticale groep beneden is
de plek waar ik uw kind(eren) met liefde zal opvangen. Naast
mijn werk ben ik veel bezig met sporten, houd ik van koken en
breng ik veel tijd door met mijn zoon van 6 jaar oud. Als u vragen
heeft stel ze dan gerust!
Groetjes, Aashna Hemai

Demi Dolman werkt al enkele jaren bij ons en wij zijn blij dat
we in deze tijd weer een goede medewerkster aan ons kunnen
binden. Demi verteld;
Beste allemaal,
Ik heb al een aantal jaren met veel plezier bij Villa Safari en Villa
Mare mogen werken. Nu heb ik het goede nieuws gekregen, dat
ik een contract krijg voor onbepaalde tijd. Daar ben ik erg blij
mee! Zo kan ik de allerkleinste zien opgroeien, wat ik erg speciaal
vind van het werk als pedagogisch medewerker. Ik wil meer met
de kinderen gaan ondernemen als het gaat om activiteiten wat
betreft bewegen en kinderyoga.
Groeten, Demi Dolman
Lieke de Wit gaat ons verlaten. Lieke verteld:
Lieve ouders en kinderen,
Per mei ga ik jullie helaas verlaten. De 23 maanden bij Villa kakelbont Kinderopvang zijn voorbij gevlogen. Ik heb met heel veel plezier
met de collega’s, kinderen en ouders van KIDDOOS-Arnhem gewerkt
en ga jullie enorm missen! Ik heb inmiddels een nieuwe baan bij
Kinderopvang Zonnekinderen in Huissen. Ook lopen er nog enkele
andere sollicitaties, dus wie weet welke keuze ik ga maken.
Dinsdag 25 april is mijn laatste werkdag. Die dag houden wij de
sponsorloop voor Villa Joep in Tiel. Na terugkomst in KIDDOOSArnhem neem ik graag afscheid van de kinderen en ouders.
We maken er een leuke en sportieve middag van!
Iedereen bedankt voor de fijne samenwerking.
Groetjes Lieke de Wit

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

