wij stellen aan u voor:
Amina Sharif, Ik ben 21 jaar oud en woon in Arnhem. De meeste ouders kennen mij waarschijnlijk nog wel als stagiaire van Villa Mare. Tijdens mijn stages heb ik veel ervaring opgedaan. Het werken met jonge kinderen vind ik ontzettend leuk. Vorig jaar heb ik heb de opleiding Pedagogisch medewerker niveau 3 succesvol afgerond en Binnenkort studeer ik af als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 4 en mag ik gaan werken bij Villa
Mare als invalkracht. Als u vragen heeft of nog iets van mij wilt weten, dan hoor ik dat graag.
Vr gr Amina
Fleur van Zadelhoff. Ik ben 22 jaar en ben in februari afgestudeerd als HBO pedagoog. Ik heb
door stages veel ervaring met het werken met kinderen tussen de 0 - 12 jaar op het gebied van
regulier en speciaal onderwijs maar ook kinderopvang in kinderdagverblijf en buitenschoolse
opvang. Ook heb ik door mijn Minor kennis over het autisme spectrum stoornis. De afgelopen
twee maanden heb ik PGB-zorg geleverd binnen een gezin in Nijmegen. Mijn hobby's zijn turnen, volleybal, schoenen en verschillende activiteiten ondernemen met mijn vriend of
vriendinnen. Mijn motto is: ‘Elk individu is de moeite waard’. Ik kijk er naar uit om bij Villa Kakelbont Kinderopvang te werken.

Bianca Moll Per 1 juli eindigt het contract met Bianca Moll. Bianca is zwanger en gaat het
laatste trimester van haar zwangerschap in. Helaas niet zonder probleempjes want i.v.m. bekkeninstabiliteit werkt zij nog maar gedeeltelijk. De laatste werkdag van Bianca is donderdag 30
juni. Op die dag neemt zij afscheid van de kinderen. Wij wensen Bianca ondanks de klachten
nog een paar rustige laatste weekjes ’zwangerschap’ en natuurlijk een mooie en gezonde baby!

Nieuwe bus
Net als voor de BSO’s in Tiel hebben wij ook voor de Arnhemse vestigingen een
bus gekocht. Met deze bus halen wij de kinderen van de BSO en kunnen wij
ook gemakkelijker met groepjes van het KDV uitstapjes maken. De bus krijgt
uiteraard nog een mooie belettering.

Tuintafel
In de tuin van Villa Mare komt voor de komende zomer een mooie nieuwe tuintafel. Lekker groot, zodat de kinderen en samen kunnen eten, knutselen en
kletsen. Speciaal voor ons gemaakt door Jaap de Vries Weer een mooie aanvulling in de water-tuin van Villa mare.

Als er vragen zijn over deze nieuwsflits dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw vestiging;
Corien Mastenbroek
email: c.mastenbroek@villakakelbont.nl

