Graag stellen wij u voor aan een aantal nieuwe mensen binnen de organisatie :

Jorien Jansink. Ik ben 33 jaar oud en ik kom uit Arnhem. In mijn vrije
tijd wandel ik graag, lees ik graag boeken en luister ik graag naar muziek. Ook vind ik het heel fijn om regelmatig te gaan zwemmen. Ik heb
de opleidingen SPW4 en de PABO afgerond. De afgelopen jaren heb ik
veel ervaring opgedaan in verschillende kinderdagverblijven en BSO’s
en met veel plezier gewerkt met kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook nu
weer kijk ik uit naar een leuke tijd bij de Arnhemse vestigingen van Villa
Kakelbont Kinderopvang. Ik zal in alle 3 de vestigingen ingezet worden.

Ivna Leertouwer is 17 jaar word 9 april 18.
Ik ben geboren in ’s-Heerenberg en woon nu in Arnhem.
In mijn vrije tijd ben ik veel bij mijn eigen paard te vinden en ik werk
ook in een supermarkt. Momenteel doe ik de opleiding pedagogische medewerker en daarvoor ga ik een half jaar stage lopen bij Villa
Safari. Ik hoop hier veel te leren en plezier te hebben met de kinderen.
Graag tot ziens.

Zeynep Akdeniz is 19 jaar en woont in Arnhem.
Ik volg momenteel de opleiding tot Pedagogisch medewerker niveau 3
en zal tot de zomer stage lopen bij Villa Mare.
Ik vind het heel erg leuk om met kinderen te werken en heb al eerder
stages gelopen in kindercentra.
Ik woon nog bij mijn ouders en heb een broer en een zus. Ik heb een
Turkse achtergrond. Ik kijk met veel plezier uit naar deze stageperiode
en zie jullie snel!

Yasemin Nur is 19 jaar oud. Ik woon in Arnhem. Dit loop ik stage
bij Villa Mare. Ik volg de opleiding Pedagogisch medewerker op het
Astrum College. Vorig jaar heb ik twee weken snuffelstage gelopen
op het basis school Kunstrijk, met kinderen in de leeftijd van 3 tot 4
jaar. Ik vond deze stage erg leuk, en vooral leerzaam. Al heel lang
kriebelt het gevoel om met kinderen te werken en in de toekomst
hoop ik hier mijn beroep van te maken. Ik kijk er met veel plezier
naar uit en hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan!

Benthe Willemsen is 21 jaar en volgt de opleiding pedagogisch medewerker op het Astrum College in Velp. Voor de opleiding pedagogisch medewerker heb ik de opleiding helpende
zorg gedaan waar ik ook mijn diploma heb voor gehaald. In
deze opleiding heb ik eerder al stage gelopen op twee basisscholen waar ik het ontzettend naar mijn zin heb gehad en het
heeft mij het zetje gegeven om de opleiding pedagogisch medewerker te gaan doen ook omdat ik het ontzettend leuk vind
om met kinderen te werken maar ook omdat ik de ontwikkeling van de kinderen interessant vindt om te volgen. Mijn hobby’s zijn concerten bezoeken, lezen, winkelen, wandelen en
series kijken. Ik kom stage lopen in Villa Safari op de maandag en op de dinsdag tot 14 juli 2017.

Wij wensen hen allemaal een hele fijne tijd bij Villa kakelbont Kinderopvang.
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

