Ik ben Manuela Verhoeks. Ik ben 19 jaar. Ik woon in Tiel.
Ik kom op de maandag en dinsdag stage lopen bij De Graaf & Gravin.
Ik studeer op dit moment Pedagogisch medewerker kinderopvang ik zit
op dit moment in mijn 1e leerjaar. Ik vind het super leuk om met kinderen
te werken en ik wil in de toekomst van mij stage graag mijn werk gaan
maken. Groetjes Manuela

Lisanne van Kessel gaat onze organisatie verlaten.. Helaas kunnen wij haar geen vast arbeidsovereenkomst bieden. Lisanne neemt op donderdag 5 maart afscheid nemen van ouders en kinderen bij KIDDOOS-Tiel. Voorlopig zijn er voldoende en invalkrachten / bekende
gezichten die de uren van Lisanne bij KIDDOOS-Tiel gaan vervangen.
Manja van Empel is ook al enige tijd aanwezig op de dinsdagmiddag bij KIDDOOS-Tiel.
Manja werkt al enkele jaren als pedagogisch medewerker bij Villa kakelbont in Tiel.
Heeft u een 48 weken contract ? Dan heeft u straks in de zomervakantie gedurende 3
aaneengesloten weken geen recht op kinderopvang. Deze 3 weken dienen te worden gepland in de zomervakantie die staat vermeld in ons vakantieschema
Enkele stagiaires zetten we bij nood in als invalkracht. Daarom kan het zijn dat u Leyla
Demir (De Graaf & Gravin), Lieke (Villa Kakelbont) en Carmel Reuzer (Villa Juul) soms ook
op de groepen aantreft..
Ik ben Sharissa Cornelissen Ik ben 17 jaar oud. Ik volg de opleiding
sociaal pedagogisch medewerker niveau 3 op ROC RIVOR in Tiel. Ik
vind het erg leuk vind om met kinderen te werken. Ik word er blij van!
Ik loop nu stage bij Villa Kakelbont en bij KIDDOOS-Tiel en ik heb het
erg naar mijn zin.. Mijn hobby’s zijn paardrijden en voetballen en ik
vind het erg leuk om te zingen.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u bij mij terecht.
Ik ben bereikbaar via e-mail: m.zwartkruis@villakakelbont.nl
Met vriendelijke groet,

Mirjam Zwartkruis
Leidinggevende

