Susan de Haas
Is al 15 jaar werkzaam bij Villa Kakelbont Kinderopvang en daardoor een vertrouwd gezicht voor vele ouders en alle medewerkers. Het is ook fijn dat Susan haar ervaring nu gaat delen met haar collega’s van Villa Mare en als vaste
kracht de baby groep gaat aanvullen, samen met Demi Dolman.
Voor Susan is dit een leuke en nieuwe uitdaging voor Villa Mare aan aanwinst. Op 30 september werkt Susan voor het laatst bij Villa Safari en haar
eerste werkdag bij Villa mare is op 4 oktober a.s.
Bij Villa Safari word Susan vervangen door Durdu Zorlu, een bekend gezicht
voor ouders en kinderen.

Joyce Hulsteijn
Helaas gaan we afscheid nemen van Joyce. Joyce heeft een nieuw contract
aangeboden gekregen maar heeft ons laten weten hier niet op in te gaan. Zij
wil meer tijd thuis zijn met haar kinderen of mogelijk een opleiding gaan volgen. Wij wensen Joyce succes toe in de toekomst!

Danielle Mertens
Heft ons laen weten een andere baan te hebben gevonden waar zij meer uur
kan werken. Zij gaat ons per 1 november verlaten.
Danielle, we wensen je alle succes toe bij je nieuwe job!

Fatma Sharif
komt weer terug bij Villa mare. Een bekend gezicht voor vele kinderen en ouders. Fatma liep eerder al stage bij Villa Mare en KIDDOOS-Arnhem en werkte
als oproepkracht. Fijn Fatma dat je deel gaat uitmaken van ons team!

ouder gesprekken op 18 & 19 oktober a.s.
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!

Ons dagprogramma start om 9:00 uur
Nu de vakanties weer voorbij zijn moeten ook wij ons dagprogramma weer in
acht nemen. Daarom is het verzoek aan alle papa’s en mama’s om te zorgen
dat alle kinderen voor 9:00 uur gebracht zijn.
Vanaf 7:30 uur staat er altijd koffie en thee klaar en is er tot 9:00 uur tijd voor
de overdracht. Om 9:00 uur start voor ons het programma en is het fijn dat
alle ouders dan vertrokken .

