Voor-Schoolse-Opvang (VSO) in Lienden ???
KIDDOOS-sub-Sport in Lienden biedt al enkele jaren opvang NA school…. maar is de behoefte
er ook voor opvang VOOR school v.a. 7:30 uur ?
Bij voldoende aanmeldingen start KIDDOOS-sub-Sport VSO !
Vanaf 7:30 uur ‘smorgens… staat er gezond ontbijtje klaar. Je verblijft onder begeleiding van
de bekende medewerkers en als het tijd is brengen zij je naar school.
Laat het hier weten als u graag gebruik wil maken van de Voor-Schoolse-Opvang

De zomervakantie bij KIDDOOS -De Graaf & Gravin en KIDDOOS-sub-sport…
De BSO’s werken ook deze zomervakantie samen…..
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we met de kinderen bij KIDDOOS-Tiel net als de
voorgaande vakanties. Wij zorgen voor vervoer, dus brengen/halen bij De Graaf & Gravin is
geen probleem.
De kinderen van KIDDOOS-sub-Sport in Lienden doen mee met alle activiteiten en worden
door ons naar KIDDOOS-Tiel vervoerd en visa versa
Wilt u uw kind bij KIDDOOS-Tiel ophalen ?... Laat het ‘smorgen weten bij de medewerkers

Het boekje van de vakantie-carrousel is uit!
In dit boekje staat het zomer programma van onze BSO ‘s. Het is weer een leuke programma
geworden bordenvol gekke, grappige en spannende en leuke activiteiten!

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe!
Komende zomer is het kantoor gedurende de vakantie beperkt bereikbaar.

Van maandag 13 juli t/m donderdag 20 augustus
Op maandag t/m donderdag is het kantoor telefonisch bereikbaar
- van 9:00 uur tot 12:30 uur
Mirjam gaat op vakantie van 10 t/m 31 augustus.
Zoals altijd wordt er per vestiging een contact persoon aangewezen waar u terecht kunt voor
vragen;
De Graaf & Gravin
Villa Kakelbont
Villa Juul en KIDDOOS-sport
KIDDOOS-Tiel

: Pammy en Léonie
: Carin en Susan
: Malou en Juanita
: Malou en Lisanne

Gedurende Mirjam’s afwezigheid is Corien Mastenbroek (leidinggevende in Arnhem)
achterwacht.

Nieuwe en bekende gezichten ….
Mijn naam is Wendy Salari en ik ben 21 jaar. Ik ben de opleiding Pedagogisch Medewerkster
gaan volgen omdat ik graag met kinderen werk en een bijdrage wil leveren aan de opvoeding. Ook het lekker creatief bezig zijn spreekt mij erg aan. Vanaf 8 juni ga ik werken als oproepkracht bij villa kakelbont. Ik ben erg blij met deze kans en ik hoop dat ik u en uw kind
(deren) mag ontmoeten. Groetjes Wendy Salari
Ik ben Kelly van Verseveld. Een creatieve duizendpoot van 27 jaar oud, die niet zo goed kan
‘niksen’. Het liefst ben ik altijd met van alles en nog wat bezig. Uit eten gaan, muziek luisteren, lezen, fröbelen, wandelen, schrijven en dagjes uit zijn dingen waar ik me graag mee bezig houd. Maar waar ik het allermeest van geniet is mijn pasgeboren zoontje Mees, wat een
rijkdom! Na zo’n 7 jaar ervaring in het onderwijs en de kinderopvang, mag ik nu het team
van Villa Kakelbont komen versterken. Helemaal leuk! Ik heb er ontzettend veel zin in en zie
er naar uit jullie allemaal te mogen ontmoeten. Tot snel! Kelly
Ik ben Lisanne van Kessel-Robbers ben 27 jaar en ik woon in Kesteren. De meeste kennen
mij nog van KIDDOOS-Tiel waar ik voorheen werkte. Het werken met kinderen is elke dag
weer anders en dat maakt iedere dag ontzettend leuk! Samen met de kinderen lachen, zingen en knutselen, dat is mijn doel zodat de kinderen met een grote glimlach en mooie verhalen aan het eind van de dag weer naar huis gaan!
Nog meer bekende gezichten…. Stagiaires Leyla en Manon hebben hun diploma (niveau
3) behaald maar gaan nog een jaar door om niveau 4 te halen daardoor blijven zij als stagiair
verbonden aan De Graaf & Gravin en zullen wanneer nodig als invalkracht worden ingezet..
Lieke Tuinier heeft ook haar diploma behaald en blijft als invalkracht inzetbaar in de regio
Tiel/Lienden.
Sofine van der Lek is nog steeds afwezig ivm haar zwangerschap.
Gelukkig kunnen wij Sofine in oktober weer terugzien. Dan komt ze weer werken.
Ik ben Kathy Nauta. Ik ben 45 jaar en ben mama van een zoon en dochter en zelfs schoonmoeder. Ik heb 3 katten en een hond. Sinds februari werk ik met heel veel plezier bij KIDDOOS-Tiel en daar maak ik een hoop lol met de kinderen. Ook sta ik af en toe eens in de keuken bij De Graaf & Gravin. Mochten jullie nog meer van mij willen weten, dan hoor ik het
graag. Tot ziens, Kathy Nauta

Wendy Salari

Kelly van Verseveld

Lisanne van Kessel

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

Kathy Nauta

