Afwezigheid van Malou Kenters,
Malou is al een tijdje afwezig. Helaas is Malou veel te vroeg bevallen van dochter
Sterre. Momenteel verblijven Maarten en Malou dichtbij Sterre in het ziekenhuis
waar zij nog enkele weken zullen moeten verblijven. Sterre is momenteel stabiel.
Samen met Malou en Maarten duimen wij voor een goede afloop.
Mocht u Malou een berichtje/kaartje/presentje willen geven, dan kan dat. Geef uw
kaartje of presentje af bij uw vestiging. Wij zorgen dat het bij Malou komt.

Manon de Heus en Sharon van de Weerd
Nemen momenteel de taken van Malou waar binnen KIDDOOS-sub
-Sport. Wij zijn in gesprek met een aantal mogelijke kandidaten
voor sport-BSO. Totdat dit allemaal rond is verzorgen Sharon en
Manon de activiteiten bij deze BSO volgens het sportplan wat wij
op onze website hebben gepubliceerd. Ook binnen KIDDOOS-Tiel
vervangt Manon de taken van Malou en binnen De Graaf & Gravin
kunnen de uren van Malou door collega’s worden overgenomen.

Annemarie Wijnia / De Graaf & Gravin
Wij zijn erg blij dat wij het contract met Anne-marie kunnen omzetten naar een
vaste overeenkomst. In de bijna 2 jaar dat Annemarie bij ons in dienst is heeft zij
zich verweven met onze organisatie. De kwaliteiten en professionaliteit die wij bij
Annemarie zien en natuurlijk de mogelijkheid dit te kunnen doen maken dat wij
haar als vaste collega aan ons kunnen binden. Gefeliciteerd Annemarie!

10-minuten/ouder gesprekken in oktober
In Oktober verzorgen al onze medewerkers weer oudergesprekjes.
Binnenkort hangen er inschrijflijsten in alle vestigingen waarop u zelf de tijden kunt reserveren.
Dit zijn de data, noteer ze in uw agenda
De Graaf & Gravin : 10 en 11 okt
Villa kakelbont
: 25 en 26 okt
Villa Juul
: 25 en 26 okt

OC van KIDDOOS-Tiel zoekt leden
Deze commissie zet zich in voor en tijdens activiteiten en vergadert minimaal 4 x
per jaar met de leidinggevende van de betreffende vestiging.
Heeft u interesse? Neem dan hier contact op met de OC van KIDDOOS-Tiel

GGD inspecties 2106
Dit jaar zijn ook de inspecties door de GGD geweest. Alle rapporten die daar uit
voortvloeien kunt u vinden op onze website.

Als er vragen zijn over deze nieuwsflits dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw vestiging;
Mirjam Zwartkruis
email: mirjam@villakakelbont.nl

