Nieuw bij KIDDOOS-sub-Sport
Ik ben Gerbert van Bemmel, 21 jaar oud en ik woon in Wamel.
Binnenkort ga ik aan de slag als oproepkracht bij Villa Kakelbont Kinderopvang als pedagogisch
medewerker/sportdocent. Dit zal ik voornamelijk doen bij de vestiging van KIDDOOS-sub-sport
in Lienden maar ik ben indien nodig ook te vinden op de andere vestigingen.
Naast het werk op de (BSO)groep zal ik veelal actief zijn met de sportactiviteiten voor de BSO's.
Ik heb een CIOS diploma en ben het afgelopen jaar afgestudeerd als ortho-bewegingsagoog. Een
aantal van jullie (her)kennen mij misschien omdat ik ook werkzaam ben bij Healthclub Juliën in
Lienden. Bij de Healtclub verzorg ik de Judolessen, ben ik fitnessmedewerker en groepslesinstructeur (voornamelijk jeugdlessen). Ook verzorg ik de sportactiviteiten op scholen namens de
Healthclub. Ik vind erg leuk om met kinderen/jongeren te werken en zoals je al kan raden.... sport ik graag; judo
en fitness zijn mijn favorieten.
Juanita van Arkel gaat ons verlaten. Op donderdag 31 maart is haar laatste dag. Op die dag neemt zij afscheid
van de kinderen. Wij wensen haar natuurlijk alle goeds en succes en willen haar bedanken voor haar inzet en
samenwerking !

Nieuw in de regio als oproepkracht
Mijn naam is Ouissam Ben Amar. Ik ben 21 jaar en woon in Tiel. Na twee jaar stage lopen bij
Villa Kakelbont Kinderopvang heb ik mijn diploma behaald als pedagogisch medewerkster.
Ik heb het erg naar mijn zin gehad tijdens mijn stage en ik mag de komende tijd een handje bijdragen als flexibele oproepkracht. Ik vind het leuk om mijn handen uit de mouw te steken en
nog veel meer te leren.
Naast werk heb ik ook hobby’s. Ik ben creatief in het zetten van henna tatoeages. Dit doe ik zowel op handen, als op kaarsen ter decoratie. Ik heb veel zin in de komende periode en ik vind
het erg leuk dat ik bij mijn oude stageplaats aan de slag mag gaan!

Mirjam afwezig
Zoals u misschien heeft gemerkt is Mirjam al een tijdje afwezig. Dit heeft te maken met een operatie aan haar
voet. Helaas gaat herstel veel langzamer dan in eerste instantie gedacht was. Mirjam is inmiddels weer halve dagen aan het werk vanuit huis omdat zij (nog) niet kan en mag lopen. Het is nog niet duidelijk wanneer zij weer
fysiek aanwezig kan zijn in de vestigingen. De medewerkers zijn allemaal geïnformeerd en de taken zijn verdeeld.
Mocht u als ouder graag contact willen met Mirjam, dan kunt u haar zoals altijd een email sturen.

Nieuwe cursus Samen Bevallen
Op dinsdag 8 maart a.s. start weer een nieuwe cursus Samen Bevallen. Deze cursus wordt in onze vestiging in
Lienden gegeven door Yvonne Henderson gedurende 8 avonden. De eerstvolgende cursus zit vol mocht u echter
interesse hebben, dan kunt u altijd kijken op www. Samenbevallen.nl
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsflits, dan kunt u contact
opnemen met de leidinggevende van de vestiging,
Met vriendelijke groet,

Mirjam Zwartkruis
m.zwartkruis@villakakelbont.nl

Nieuwe stagiaires in Tiel en Lienden
Ik ben Sharon Brugman. Ik ben 18 jaar oud en woon in Tiel. Ik ben dit jaar begonnen met de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 op het ROC Rivor. Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik graag met kinderen wil gaan werken en ervan houd om lekker bezig te zijn. In mijn vrije
tijd na school en stage speel ik voetbal, loop ik hard en doe ik graag dingen met mijn vrienden. Ik
ben super blij dat ik stage kan lopen bij De Graaf & Gravin want ik wil graag nieuwe dingen leren.
Mijn stage duurt tot het einde van dit schooljaar.
Ik ben Pien de Laet, 16 jaar oud. Ik woon in Tiel samen met mijn moeder en broer. Ik zit op het
ROC Rivor in Tiel en doe de opleiding Pedagogisch medewerker (jeugdzorg) niveau 4. Ik vind dit
een erg leuke opleiding en heb daarom ook heel veel zin om een half jaar stage te komen lopen
bij Villa Kakelbont. Buiten school vind ik het erg leuk om te hockeyen, tekenen en andere creatieve dingen te doen. Graag tot ziens!
Mijn naam is Cindy van Alphen. Ik ben 17 jaar. Ik woon ik Kerk-Avezaath en ben vorig jaar geslaagd voor vmbo-tl. Momenteel doe ik de opleiding Pedagogisch medewerker (1-ste jaar)
Naast mijn opleiding geef ik nog dansles aan kinderen in de leeftijdscategorie 2,5 tot 15 jaar.
Dit jaar mag ik stage lopen bij de Graaf en Gravin, hier heb ik erg veel zin in.
Ik ben Kimberly Andriessen. Ik ben 17 jaar en kom uit Lienden. Ik loop stage op maandag en
dinsdag bij Villa Juul en doe de opleiding pedagogisch medewerkster niveau 4 op ROC Rivor in
Tiel. In mijn vrije tijd werk ik bij de bakker en vind ik het leuk om te zwemmen en bij mijn vrienden en familie te zijn. Ik hoop een leuke stage tijd te krijgen op villa juul en veel te leren.

Mijn naam is Emma de Ruijter, ik ben 17 jaar oud en kom uit Andelst. Ik loop sinds kort stage bij
villa Juul en vind het erg leuk om met kinderen te werken. Ik studeer pedagogisch medewerker
jeugdzorg niveau 4, dit is mijn eerste jaar op het ROC Rivor in Tiel. Naast stage en school werk ik
zaterdag in een bakkerij.

Hallo, Mijn naam is Maree Vermolen. Ik ben 17 jaar oud en kom uit Tiel. Ik doe de opleiding
pedagogisch medewerker op het ROC Rivor in Tiel. Ik ben creatief en kan goed met mensen
omgaan. Mijn hobby’s zijn lezen, creatieve dingen doen, hardlopen, Hairstyling, dansen en koken/bakken. ik ben een vrolijk type maar kan soms wat stil zijn maar ook erg enthousiast.

Heel veel plezier en succes bij julie stages.

