Mijn naam is Noomi Dalhuisen (32). Vanaf heden ben ik toegevoegd aan het
team van Villa Kakelbont in de functie van invalkracht. Ik ben opgegroeid in
Arnhem. Na de middelbare school ben ik gaan reizen en heb ik een aantal
jaren in het buitenland gewerkt. In Eindhoven heb ik uiteindelijk de opleiding tot
sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH) gevolgd. Op dit moment woon ik weer
in het mooie Arnhem. Ik ga mijn werk bij Villa Kakelbont combineren met werk
op een basisschool voor kinderen met een verstandelijke en/ of lichamelijke
beperking. Ik hoop zeer regelmatig op een van de Arnhemse Villa’s te zijn,
dus wellicht tot gauw.
Mijn naam is Fatma Sharif ik ben 24 jaar. Ik woon in Arnhem bij mijn ouders
en ben de oudste in een gezinf met 7 kinderen. Na een leerzaam jaar stage te
hebben gelopen op de Villa Mare behaal ik binnenkort mijn diploma gespecialiseerd pedagogisch werk kinderopvang niveau 4. Sinds mei 2014 werk ik als
invalkracht op Villa Mare waar ik het erg naar mijn zin heb. Heb je vragen of
zou je meer van mij willen weten? Vraag het me gerust.
Vriendelijke groet, Fatma Sharif
Femke Kuster gaat villa mare verlaten. De reden hiervoor is dat haar lopende contract afloopt en wij geen mogelijkheid hebben om haar een vast contract aan te bieden. Donderdag
26 februari is haar laatste werkdag. Fatma gaat de uren van Femke bij
KIDDOOS-Arnhem vervangen. De kinderen kennen Fatma zij is voor hun al een vertrouwd
gezicht.
Ik ben Durdu Zorlu. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Arnhem. Vanaf februari
2015 ga ik invallen op de Villa Safari en Villa Mare. Ik heb mijn MBO diploma
pedagogische medewerker niv. 4 behaald. Tijdens mijn stages heb ik veel
ervaring opgedaan op verschillende kinderdagverblijven. Als u vragen heeft
dan hoor ik dat graag. Vriendelijke groeten, Durdu

Mijn naam is Jettie Zonneveld. Ik ben 33 jaar. Ik woon in Arnhem en ben
opgeleid tot pedagoog en creatief therapeut. Al jaren werk ik met kinderen.
Op het moment ben ik vooral werkzaam als zelfstandige met kinderen tussen de 4 en 14 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek.
Om bij Villa Kakelbont met de allerjongste te mogen werken vind ik dan ook
een hele leuke aanvulling. Ieder kind is weer anders en ontwikkelt zich op
een eigen manier. Om dat te mogen volgen, kinderen te zien spelen en lachen, maakt een dag voor mij elke keer weer leuk. Tot snel!

