Aniek de Lange en Gerbert van Bemmel
Helaas hebben zowel Aniek als Gerbert ons laten weten een andere baan te hebben gevonden.

Aniek krijgt de kans in de jeugdzorg. Daar ligt voor haar een uitdaging die zij heel graag aangaat.

Gerbert heeft meer uren gekregen in het sportcentrum en gaat zich daar richten op Buurtsport en wordt instructeur voor speciale beweeggroepen.
Hoe jammer wij het ook vinden, wij begrijpen dat beide deze stap maken en wij wensen hen
heel veel succes en plezier toe in hun nieuwe functies.
Doordat de vakanties al gepland waren zal Aniek na haar vakantie afscheid nemen van de kinderen. Gerbert doet dat komende week.
In de afgelopen weken heeft u al kennis kunnen maken met Tugba. Zij stelt zich persoonlijk aan
u voor:

Tugba Macit. Ik ben 32 jaar, alleenstaande ouder van 2 kinderen. Ik heb 8 jaar gewerkt als
pedagogisch medewerkster. Ik ben spontaan, geduldig, vriendelijk en creatief.
Ik vind het leuk om kinderen te helpen en om samen te werken. Het geeft mij een goed gevoel
wanneer ik iets voor iemand heb kunnen betekenen. Ik ben rustig en erg geduldig en neem
graag de tijd voor de kinderen. Ik maak gemakkelijk contact met mensen en ben creatief. Ik
houd van leuke gesprekken en ik ben flexibel. Ik vind het erg gezellig in Lienden en verheug mij
daarom enorm op een leuke tijd bij Villa Juul & KIDDOOS-sub-Sport .
Groetjes Tugba

Tevens is onze stagiaire Sharon van de Weerd inmiddels geslaagd en blijft zij als invalster
werken in Lienden. Gefeliciteerd Sharon!!

Vacature….
Wij zijn momenteel aan het zoeken naar een goede vervanger voor Gerbert. De SPORT-BSO
heeft een prachtig plan gemaakt en laat de kinderen met verschillende sporten kennismaken.
Door weer een sportieve medewerker aan te trekken blijven wij de SPORT-BSO actief houden.
Kent of bent u iemand die past binnen onze functieomschrijving?
Dan maken wij heel graag kennis!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens de vakantie terecht bij Carin Nacinovic of Malou kenters
Per 15 augustus is Mirjam weer terug van vakantie.

