De Graaf & Gravin - Villa kakelbont - KIDDOOS
Léonie Krul start weer met werken….
Léonie gaat weer werken bij De Graaf & Gravin. Na een zwangerschap en bevallingsverlof
komt Léonie weer terug. Ze gaat de BSO doen samen met Pammy en Cindy.
E.e.a. gaat er als volgt uitzien:
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Moniek Bruistens en Sabine Velders zijn ook weer terug..
Na een lange tijd eruit te zijn geweest ivm zwangerschap en bevallingsverlof is ook Moniek
weer terug in De Graaf & Gravin. Voor nu werkt Moniek op de dinsdag en de vrijdag maar ook
zij zal flexibel ingezet worden.

Ook Sabine die na een lange tijd van behandelingen, operaties en weer herstellen weer aan
het werk mag is inmiddels weer begonnen.
We heten jullie allemaal opnieuw van harte welkom en we hebben er zin in om na een lange
tijd weer actief met elkaar te kunnen samen werken.

Per januari ook VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO) in Villa Kakelbont
Voordat je school gaat is het thuis druk.... iedereen moet wakker worden want het is tijd om
school en naar het werk te gaan. Maar voor jou begint deze dag goed want jij gaat naar
KIDDOOS!
KOM GEZELLIG IN ONZE HUISKAMER
Je komt binnen onze huiskamer waar een gedekte tafel staat en in alle rust zo aan kan schuiven voor een lekker en gezond ontbijtje. Als je je buikje volgegeten hebt kan je even ontspannen, er zijn boeken, spelletjes en natuurlijk speelgoed. Plek genoeg voor iedereen om rustig
wakker te worden en je voor te bereiden op weer een nieuwe dag.
De VSO wordt gehuisvest op de 1-ste verdieping van Villa Kakelbont. (De Schouw 48-B in Tiel)
Lees op de website meer informatie
WIJ BRENGEN JE NAAR SCHOOL..
Als het tijd is om naar school te gaan, maken alle kinderen zich klaar. Jas en schoenen aan, je
eigen spullen mee en wij brengen je met onze eigen KIDDOOS-bus op tijd naar school.

