Gea van Ommeren In november lieten wij u al weten dat Gea per maart uit
dienst gaat. Die datum komt dichterbij. Op 23 februari is haar laatste werkdag en
die middag maken wij tijd voor kinderen en ouders om haar gedag te zeggen.
U bent op 23 februari welkom tussen 16:30 en 18:00 uur.
Gea, we wensen je een succesvolle toekomst!

Wij hebben voor onze SPORT-BSO een nieuwe medewerker gevonden.

Babette de Lucht

is een ervaren dame die haar hand niet omdraait als het om de
organisatie rondom sport en activiteiten gaat. Vanaf haar achttiende is zij al werkzaam in
de sport- en recreatiebranche als (sport)animator, hoofd-animator, badjuffrouw en teamleider en heeft met heel veel plezier allerlei kinderen de vakantie van hun leven bezorgd.
Babette gaat per februari bij de SPORT-BSO in Lienden de sport-factor nieuw leven inblazen en neemt de uren van Sharon over.
Babette, je bent heel erg welkom en wij wensen jou heel veel werkplezier!

Sharon van de Weerd

Is nu nog actief bij de SPORT-BSO in Lienden en gaat de uren
overnemen van Cindy bij KIDDOOS-BEACH, onze ‘relaxte strand-tent-BSO’ in Tiel. Sharon
werkt Babette in bij de SPORT-BSO en zal daarna zelf door Cindy wegwijs worden gemaakt
bij onze BEACH!.
Veel succes Sharon!, je hebt er zin in, dat weten we….

Cindy van Ooijen
Cindy slaat haar vleugels uit. Na enkele jaren actief te zijn geweest in de kinderopvang durft
Cindy nu de stap te maken en gaat een nieuwe uitdaging aan. Cindy gaat werken bij Stichting Vlinders. Haar laatste werkdag is op 23 febr a.s. die middag nemen wij afscheid van
16:30 tot 18:00 uur. U bent van harte welkom. Cindy, wij wensen je heel veel succes en
vooral plezier toe bij Stichting Vlinders !!

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

