Nieuws en nieuwtjes
Danielle Mertens 22 jaar oud.
Afgelopen maart heb ik mijn diploma gehaald om in de kinderopvang te mogen werken. Vanaf eind
2015 ben ik werkzaam op de verschillende groepen bij Villa Safari. Ook zullen jullie mij incidenteel
tegen kunnen komen als invalskracht bij Villa Mare. Ik heb er zin in!
Mochten jullie nog vragen voor mij hebben, stel deze dan gerust.

Rachel Risthaus 21 (bijna 22) jaar oud.
Ik woon in Arnhem-Zuid samen met mijn moeder en broer. Bijna klaar met de PABO. Ik moet nog
een aantal verslagen afronden. Ik ben werkzaam als invalkracht bij Villa Mare en ik heb het daar erg
naar mijn zin. Ik houd van gezelligheid en vind het leuk om met vriendinnen of mijn vriend films/
series te kijken met lekkere hapjes erbij. Ook vind ik het erg leuk om te zingen. Ik zing de hele dag
door en dit komt goed van pas bij de kindjes!

Marleen Bronk, 33 jaar
Ik woon samen met mijn zoontje in Ingen en kom ik uit een groot gezin, met waar ook pleegkinderen wonen. Ik ben opgegroeid met veel kinderen. Ik vind ik het heerlijk om met kinderen te werken, momenteel werk ik ook als pedagogisch medewerker, wat ik met veel plezier doe! Ik heb ontzettend veel zin om weer aan de slag te gaan bij Villa Kakelbont Kinderopvang, ik hoop daarom ook op een leuke en leerzame tijd.
Lieke Vree zou in Villa Mare gaan beginnen echter zij heeft ervoor gekozen ons te verlaten omdat ze elders
een baan heeft gevonden die nog beter bij haar past. Dat we dit bijzonder jammer vinden spreekt voor zich
maar we wensen haar veel succes toe in haar nieuwe baan.

Fotograaf komt binnenkort in Arnhem:
26 Januari in Villa mare (ochtend)
28 Januari in Villa mare (middag)

26 Januari in Villa Safari (middag)
28 Januari in Villa Safari (ochtend)

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsflits dan kunt u terecht bij de leidinggevende
van uw vestiging.
Regio Arnhem:

Regio Tiel:

Corien Mastenbroek
email: c.mastenbroek@villakakelbont.nl

Mirjam Zwartkruis
email: m.zwartkruis@villakakelbont.nl

Wilma Riezebos Ik ga beginnen als flexibel medewerker bij de BSO’s in de regio Tiel. Hiervoor
heb ik elf jaar , met veel plezier, gewerkt als pedagogisch medewerker bij een BSO in Gieten
(Drenthe). In september ben ik verhuisd naar Tiel en ik ben heel blij dat ik zo snel weer aan het
werk kan. Het werken met kinderen vind ik geweldig leuk en ook uitdagend. Ieder kind is anders en uniek. Zo wil ik graag met ze omgaan, als individuen, met ieder zijn/haar eigen karakter
en temperament. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om muziek te spelen, te lezen en (buiten) te
sporten of lange fietstochten te maken. Ik zie ernaar uit om samen met collega’s te gaan werken met en voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Graag tot ziens

wijzigingen
Kathy Nauta heeft aangegeven heel graag naast haar werk bij KIDDOOS-BEACH ook met de jongere kinderen
te willen werken. Daarom is Kahy ook actief in Villa kakelbont.
Cindy van Ooijen komt als vast gezicht naar KIDDOOS-BEACH. De kinderen kennen Cindy al van de vele
gezamenlijke activiteiten bij de vakantiecarrousels.
Leonie Krul gaat weer terug naar De Graaf & Gravin. Leonie heeft zich ingezet om samen met Kathy de nieuwe BSO KIDDOOS-BEACH op te zetten… nu laat zij deze BSO weer in handen van Kathy en Cindy.
Leonie en Cindy zeggen op maandag 18 Januari de kinderen gedag op hun eigen vestigingen.
Susan van Sommeren van Villa kakelbont gaat binnenkort met zwangerschapsverlof
Noomi Dalhuisen van Villa Mare is met zwangerschapsverlof.
Manja van Empel van Villa Kakelbont is ziek.
Susan, Noomi en Manja worden vervangen door de vast invalkrachten. Bij Villa Kakelbont zijn dat; Lieke
Tuinier, Kathy Nauta en Cindy van Ooijen en in Villa mare zijn dat Chiela Chenn en Bianca Mol
E.e.a ziet er als volgt uit in Tiel:
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Graaf en Gravin:
Maandag
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