Merve Budak
Ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Arnhem en ik volg een mbo niveau 3 opleiding pedagogisch
medewerker aan het Astrum College in Velp. Ik ben een tweede leerjaar student en wil
graag de theorie in de praktijk toepassen en nieuwe ervaringen opdoen. Ik ben erg leergierig
en vind het fantastisch om kinderen te begeleiden en ondersteunen bij hun ontwikkeling.
Ik ben vanaf 5 februari 2018 t/m 6 juli 2018 elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
aanwezig op de locatie Villa mare. Op de donderdagen ga ik naar school. Veder heb ik in
mijn eerste leerjaar stage gelopen op een basisschool. Dit heb ik een half jaar lang gedaan.
Ook heb ik i.v.m. mijn vorige opleiding 1 jaar stage gelopen bij een peuterspeelzaal. Ik kijk er
naar uit om kennis met u te maken en hoop op een succesvol stage-jaar.
Groetjes, Merve Budak

Yasemin Nur Ceylan
Ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Arnhem. Dit jaar ga ik stage lopen bij Villa Safari. Ik doe de opleiding Pedagogisch medewerker op het Astrum College. Ik zit in mijn 2 de jaar. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Vorig jaar heb ik zes maanden stage gelopen bij Villa Mare. Ik vond deze stage erg leuk, en vooral leerzaam. Daarnaast heb ik ook
hoop hier toe te mogen passen wat ik heb geleerd en nog meer ervaring op te doen. Ik pas
ongeveer 2 jaar op mijn broertje. Het begon steeds meer te kriebelen dat ik liever in de toekomst met kinderen wilde gaan werken, omdat mijn hart bij de kindjes ligt.. Ik kijk met veel
plezier uit om hier stage te komen lopen en hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te
gaan! Met vriendelijke groet, Yasemin Nur Ceylan

Esra Buyuk
Ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Arnhem. Omdat ik in de toekomst graag met kinderen wil werken volg sinds dit jaar de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 BOL. Ik
zit in mijn 1e jaar en kom dit jaar stage lopen bij Villa Mare op maandag en dinsdag. Vorig
jaar heb ik 2 dagen in de week stage gelopen op een peuterspeelzaal. Ik vond deze stage
erg leuk, en vooral leerzaam en hoop hier toe te mogen passen wat ik heb geleerd en nog
meer ervaring op te doen.
Voordat ik met deze opleiding begon heb ik mijn opleiding helpende zorg en welzijn afgerond.
Ik kijk met veel plezier uit om naar Villa mare te komen en hoop een leuke en leerzame tijd
tegemoet te gaan! Groetjes Esra

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

