Manon de Heus gaat ons verlaten. We hebben een hele fijne tijd met haar samen
gewerkt. We wensen je het allerbeste Manon !!
Beste ouders, Helaas zit mijn tijd bij Villa Kakelbont Kinderopvang er op. Wat betekend dat ik afscheid ga nemen. Ik ben begonnen als stagiaire en heb daardoor drie
jaar binnen de organisatie mee kunnen draaien. Met veel liefde heb ik een bijdrage
kunnen leveren aan het opgroeien van jullie kind(eren). Ik heb altijd met volle teugen
genoten en met veel plezier gewerkt. Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden bij Kinderdagverblijf Natuurlijk Avontuurlijk in Culemborg. Hopelijk krijg ik daar net zoveel
plezier in mijn werk.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne tijd, alle knuffels en alle praatjes.
Ik ga het contact met alle lieve kinderen, collega's en ouders zeker missen. Wie weet
zien we elkaar nog eens. Liefs, Manon de Heus

Jo-Ann Booij haar contract loopt af. Ze heeft een andere uitdaging gevonden en bouwt verder aan haar carrière. Per half juni gaat zij ons verlaten.
Wij wensen je veel succes toe in je verdere loopbaan Jo-Ann !

Beste ouders en kinderen,
Na 9 jaar is het tijd voor mij om nieuwe stappen te zetten buiten Villa Kakelbont
Kinderopvang. Graag wil ik via deze weg alle ouders en kinderen bedanken voor
de fijne tijd; de goede en gezellige samenwerking! Mede dankzij jullie heb ik
mooie ervaringen opgedaan en hiervan veel geleerd.
Wens jullie en jullie kinderen nog een fijne tijd bij Villa Kakelbont Kinderopvang.
Wellicht tot ziens,
Met hartelijke groet,

Mirjam Zwartkruis

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsflits, dan kunt u
contact met mij opnemen,

Met vriendelijke groet,

Corien Mastenbroek

corien@villakakelbont.nl

Marja Guerain
Onze eerste Pensionada
In het jaar dat Villa Kakelbont Kinderopvang 25 jaar bestaat
beleven wij onze eerste pensionering…
Marja gaat met pensioen en wel per 28 juni a.s.
De afgelopen maanden heeft Marja ons d.m.v. een blog verteld hoe zij de tijd naar deze mijlpaal invult. Het lijkt er op dat
Marja het heel fijn gaat krijgen in het prachtige zuiden van
ons land, dichtbij haar familie met de liefde van haar leven.
Verhuizen, nieuwe plannen maken voor de toekomst enz ..
Wij kennen Marja als een echte levensgenieter en dat zal zij de komende jaren ook zeker gaan doen.
Natuurlijk laten wij Marja niet stilletjes vertrekken. Op 28 juni verzorgen wij voor haar een afscheidsreceptie
waarvoor wij ook u uitnodigen.

28 juni
afscheid / pensioen Marja Guerain
van 16:30—18:00 uur
in De Graaf & Gravin

