Nieuwe medewerkster: Miranda Pastoors
Ik ben 41 jaar en woon in Ochten samen met mijn zoon Sven en mijn vriend Patrick.
Ik wandel graag en ga graag sporten en vissen maar knutselen, breien en haken
zijn ook een favoriete bezigheid. Vanaf 3 April start ik bij Villa Kakelbont in Tiel als pedagogisch medewerker. Ik verwacht hier samen met de kinderen een ontzettende
leuke, liefdevolle, leerzame en creatieve tijd te gaan beleven. Ik kijk er naar uit!
Groetjes Miranda

Michelle van Zanten en Angela van de Kolk
Het contract van beide dames verloopt en wij hebben besloten dit niet te verlengen.
Michelle haar laatste werkdag is op 18 mei en Angela werkt op 30 april voor het laatst.
Wij wensen beide veel succes toe in hun verdere carrière.

Nieuwe medewerkster: Selma Kuzucu
Ik ben geboren in 1985 en getrouwd met Sinan en samen hebben wij 3 kinderen.
Nisa, Ishak en Ali. Wij genieten ervan om dingen samen te doen met ons
gezinnetje. In 2005 heb ik mijn diploma voor de kinderopvang gehaald en ben ik
kort daarna begonnen met werken op een kinderdagverblijf in Ochten. Daar heb
ik ongeveer 6 jaar gewerkt. Daarna zocht ik het iets dichterbij huis en startte in
2013 bij Villa Kakelbont Kinderopvang. Met veel plezier werkte ik hier om er vervolgens even tussen te gaan, ik kreeg mijn jongste zoon Ali. Nu ben ik weer terug en
heb er echt veel zin in. Groet, Selma Kuzucu

Geslaagd ! Gespecialiseerd pedagogisch medewerk(st)er niveau 4.
Trots zijn wij op Moniek Bruistens, Carin Nacinovic, Sabine Velders, Pammy Udema en Kathy Nauta.
Zij zijn allemaal geslaagd voor hun diploma; Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkers niveau 4 !
Het afgelopen jaar hebben zij hard gewerkt om daarmee te voldoen aan de eisen die wet aan onze
organisatie stelt.
Het resultaat:; allemaal geslaagd !! Van harte Gefeliciteerd !

Meivakantie staat voor de deur...
Tijdens de meivakantie bruist het weer van de activiteiten bij de BSO’s . De kinderen
krijgen vooraf van ons weer een programmaboekje mee. Ook dit boekje is naast alle
andere activiteiten en evenementen zoals u gewend bent op onze website te vinden.
Wij wensen iedereen veel plezier !!

Heeft u vragen..?
Bel of mail mij gerust
Met vriendelijke groet,

Corien Mastenbroek
leidinggevende

corien@villakakelbont.nl

