Daaaaag zomer….. Hallo fruitcorso
De zomer zit er alweer bijna op. De meesten van ons hebben hun vakantie
achter de rug en zijn weer aan het werk of weer naar school. We kunnen
terugblikken op een geslaagde zomervakantie bij de BSO’s. De vakantiecarrousel stond bol van de activiteiten en de kinderen hebben het enorm naar
hun zin gehad. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de KINDER-CORSO-KAR.
Onze BSO’s doen voor het 2-de jaar mee aan het KINDERCORSO en zijn druk met hun eigen wagen. Zaterdag 16 september a.s. om 13:30 uur rijdt de kindercorso-caravaan door Tiel.
Komt u ook kijken ?

Miranda van Ewijk
Helaas gaat Miranda ons weer verlaten. Miranda vertelde ons dat zij graag terugkeert naar de horeca. Haar laatste werkdag is 29 september, Miranda neemt dan ook afscheid van de kinderen.
Leya Demir gaat haar vervangen.
Jammer dat we al zo snel weer afscheid gaan nemen . We wensen Miranda veel succes toe.

Kristel de Munk & Malou Kenters
Nieuw is Kristel de Munk.
Zij komt het team van De Graaf & Gravin versterken.
Ik ben Kristel, ik ben 41 jaar, getrouwd en heb een hele lieve dochter van 9 jaar. Ik
woon in Druten. Sinds 1997 ben ik al werkzaam in de kinderopvang. Ik heb veel
ervaring op kunnen doen in meerdere kindercentra. Ik ga voornamelijk werken
bij de Graaf & Gravin in Tiel. Ik verheug me erop om jullie allemaal te ontmoeten . Groetjes van Kristel

Malou Kenters keert langzaam weer terug in haar werk. Malou beviel vorig jaar
veel te vroeg van haar dochtertje Sterre. Gelukkig gaat het heel goed met Sterre en
Malou pakt nu stapje voor stapje haar werk als pedagogisch medewerkster weer
op. Zij keert terug als het vaste gezicht van De Graaf & Gravin BSO
Heel veel succes voor beide dames en veel werkplezier bij De Graaf & Gravin.
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

