De Graaf & Gravin ~ KIDDOOS-Tiel
Villa Juul ~ KIDDOOS-sub-Sport ~ Villa kakelbont
Léonie, Erik, Ruben, Mees en Fiene….
Da’s een hele lijst met namen. Het is de huidige samenstelling van het gezin van
onze eigen Léonie en haar man, Erik. Leonie is bevallen van een prachtige tweeling.
Een jongen en een meisje; Mees en Fiene. Ruben, de oudste zoon is apentrots en
heeft de geboorte van zijn broertje en zusje al gevierd bij De Graaf & Gravin. De
foto’s van dit feestje staan op onze facebookpagina (www.facebook.com/
villakelbont.kinderopvang)

Nanda Kruitwagen
Nanda is begonnen bij ons als stagiaire en werkt inmiddels als oproepkracht binnen de regio Tiel/Lienden.
D.w.z. dat zij op alle vestigingen te vinden is.. En echte duizendpoot dus!
Nanda heeft inmiddels nog een andere baantje erbij gevonden. Dat is natuurlijk heel fijn voor Nanda echter daardoor is zij voor ons minder beschikbaar. Wij zullen Nanda daarom wat minder kunnen inzetten.

Sabine Velders…
Zoals u waarschijnlijk al wel weet is er bij Sabine ruim een jaar geleden borstkanker vastgesteld. Recent is
na een onderzoek gebleken dat Sabine helemaal schoon is! Geweldig nieuws voor het hele gezin velders!
Dat betekent echter nog niet dat Sabine helemaal ‘klaar’ is.
Deze week is Sabine weer geopereerd. Zij zal 6 weken uitgeschakeld zijn om te herstellen.
De vast invalkrachten bij De Graaf & Gravin gaan deze uren vervangen. Wij wensen Sabine heel veel succes toe en zien haar heel graag spoedig en weer gezond terug !

Noelle van Zomeren

Helaas gaat Noelle de Graaf & Gravin verlaten. Al een hele tijd hebben Noëlle en haar man de wens om te
verhuizen naar Duiven. Nu gaat dat gebeuren. Ze hebben een huis gekocht en zijn druk met de verkoop
van hun huidige huis. Noelle zal begin november afscheid gaan nemen.

Debbie van Heteren

Sinds juli dit jaar werkt Debbie van Heteren als ondersteunend medewerkster in Villa kakelbont in Tiel.
Debbie heeft het erg naar haar zin, ze voelt zich thuis en heeft haar draai gevonden. De medewerkers van
Villa Kakelbont hebben er met Debbie een hele fijne collega bij! Goed zo Debbie!

Gea van ommeren

Sinds dit voorjaar is Gea, werkzaam in onze vestiging in Lienden, helaas al ziek. Gea is niet bij de pakken
neer gaan zitten en heeft hard gewerkt aan haar herstel. Op dit moment is Gea haar uren weer aan het
opbouwen en we gaan er vanuit dat we Gea snel weer voor 100% kunnen inzetten!

Klodiana Kalemaj

Bij een mooie naam hoort een mooie dame. Klodiana was 20 jaar toen zijn met haar ouders van Albanië naar Nederland verhuisde. Ze volgde haar opleiding en ging werken als
pedagogisch medewerkster in de kinderopvang. Inmiddels is Klodiana 32 jaar, getrouwd en
moeder van 3 kinderen. Ze heeft 7 jaar ervaring in de kinderopvang (BSO en KDV) en werkt
sinds deze week als oproepkracht bij ons in de regio Tiel/Lienden. Naast deze oproepbaan
studeert Klodiana aan de SPH waar zij de deeltijd studie volgt. Knap hoor!
We wensen je een hele fijne tijd en hopen op een prettige samenwerking!

Serra Tatli

Ook Serra startte bij ons als stagiair. Kreeg daarna een oproepcontract en werkt momenteel in de creche
(onze incidentele opvang in Lienden) Serra heeft een nieuw baan gevonden en gaat ons per 1 oktober a.s.
verlaten. Serra, wij willen je graag bedanken voor je inzet en meedenken en we wensen je heel veel succes toe met je nieuwe baan.

De OC van KIDDOOS-Tiel zoekt nieuwe leden!

Op de website vindt u meer info over de oudercommissie. Wat haar taken zijn en wat onze verwachtingen
zijn. Bent u geïnteresseerd? Ga via deze link direct naar de pagina waar u ook contact kunt opnemen met
de commissie.

