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In deze nieuwbrief kunt u lezen wat we in de afgelopen periode allemaal gedaan hebben. Als
je zo terug kijkt zie je hoe snel de tijd gaat, dat de kinderen in een mum van tijd groot
worden en de kinderen zelf de wereld ontdekken. En zoals altijd…. hebben ook wij zeker niet
stil gezeten. We hebben sinds de laatste nieuwsbrief o.a. veel uitstapjes in de buiten &
natuur gehad, zoals het Open lucht museum, kabouter pad lopen, speeltuinen, speurtocht
en boswandelingen… Verder hebben we geknutseld, maar ook gekookt en gebakken. We
hebben Halloween gevierd, een eigen escape room spel op de BSO gespeeld, bingo
gespeeld, afscheid genomen van meester Ruud en Juffrouw Hely verwelkomt als nieuwe
directrice van Zwijsenschool, maar ook veel thema’s tijdens de noodopvang o.a. Sinterklaas
en Kerst, carnaval & Valentijn, piraat, ruimte en heelal, Herfst, Winter en sneeuwpret gehad
(hebben jullie onze filmpje op Facebook gezien?). Met de KDV en peuterarrangement groep
zijn wij op pad geweest, verschillende thema’s en activiteiten gedaan. Wij hebben de kleuren
van de Herfst kunnen zien, takken en bladeren bij de bos wandeling verzameld, pepernoten
en koekjes gebakken en lekker gegeten, prentboek week met Coco kan het! En zeker ook
sneeuw pret…. BBbrrrr
In deze nieuwsbrief lees je hier meer over, veel lees plezier.

Verjaardagendag!!!
Ivm corona maatregeling kunnen wij de verjaardagdag van de kinderen op de BSO op dit
moment niet vieren. Toch willen wij alle jarigen van harte feliciteren. Wij wensen jullie veel
liefde, gezondheid en heel veel leuke dagen!!

Voor de verjaardagendag van januari feliciteren we nog Stijn, Adam, Christie, Lize, Stijn,
Sophie, Saar, Nolan en Sebastiaan. Voor februari feliciteren we Willem, Jaimy, Lynn, Casper
en Lex. Voor maart feliciteren we Devin, Vince, Tom, Lola, Milou, Fe, Vince en Dycke

Nieuwe medewerkers
Om het team te versterken is Lobke, Senna en Nelleke bij VillaDriel begonnen,
hieronder stellen ze zich kort aan jullie voor.

Hoi allemaal,
Ik ben afgelopen December bij VillaDriel komen werken, de meeste zullen me wel al
kennen want heb hier vorig jaar ook op de BSO stage gelopen. Maar zal even iets over
mezelf vertellen.
Ik ben Lobke, ben 36 jaar en woon samen met mijn gezin en 2 honden in Velddriel, ik
heb 6 kinderen, twee jongens Jessy 16 jaar en Binck 9 jaar, en 4 meiden Luna 15 jaar, Sterre 13 jaar,
Evy 11 jaar en Skye 7 jaar.
Vroeger heb ik in Kerkdriel in de Leijestein gewerkt als verzorgende, toen mijn derde kind werd
geboren heb ik er voor gekozen om even te stoppen met werken, en ben ik 13 jaar thuis geweest om
voor mijn kinderen te zorgen. Nadat mijn jongste dochter naar school ging wilde ik weer graag gaan
werken, de zorg wilde ik niet meer in, het liefste werk ik met kinderen. Ik ben twee jaar geleden de
opleiding onderwijsassistent gaan doen en heb 2 jaar op de Zwijsenschool stage gelopen, ook heb ik
voor mijn extra keuzedeel BSO stage gelopen bij VillaDriel, hier had ik het zo naar mijn zin gehad en
merkte dat de kinderopvang toch meer bij mij past als het onderwijs. Nadat ik in december mijn
opleiding afgerond had ben ik gaan werken bij VillaDriel, waar ik elke dag geniet van jullie kinderen.

Groetjes, Lobke
Hallo Allemaal,
Graag wil ik mezelf nog een keertje voorstellen in deze nieuwsbrief. Ik ben
Senna, 33 jaar oud, getrouwd met Arvid en mama van twee kids, een zoon
van 8 en een dochter van 5.
Ondertussen werk ik alweer 2 maandjes bij VillaDriel met veel plezier!
Ik geniet volop van alle kinderen, met hun lachjes, creativiteit en ondeugende
streken! Heerlijk om elke keer te groeien als professional en samen te
werken in dit leuke team! Naast dat ik veel voldoening uit mijn werk haal krijg
ik ook veel energie van lekker bezig zijn in de keuken. Vooral het bakken van
verschillende soorten taarten en cakejes vind ik ontspannen om te doen. Maar
ook lezen, netflixen, fitnessen en spelletjes spelen zijn bezigheden waar ik me graag mee
bezig houd.
Ik hoop jullie allemaal snel weer tegen te komen, je vind me op beide locaties, waar ik jullie
kinderen met open armen zal ontvangen! Ik kijk er naar uit om ze op te zien groeien tot hun
unieke zelf

Groetjes, Senna

Hallo allemaal,
Voor een aantal van u-/jullie ben ik inmiddels een bekend gezicht bij de peutergroepen; voor
anderen ben ik nog nieuw.
Mijn naam is Nelleke Wisse en woon samen met mijn partner sinds 1993 in de
Bommelerwaard.
Het zorgen en verzorgen zat bij mij als klein meisje al in het bloed. Van de poppen, mijn
zusje, nichtjes, neefjes, en kinderen uit de buurt tot vaste oppas en
klassevertegenwoordiger. Op mijn 15e levensjaar koos ik er voor om de opleiding tot
kleuterleidster te gaan doen. In de jaren daarna werkte ik in het speciaal- en basisonderwijs,
in de zorg met jonge mensen met een beperking en op kind centra als allround pedagogisch
medewerker.
Door vele malen te verhuizen van woon-en werkplekken heb ik in vele ‘keukens’ ervaring op
kunnen doen.
Op dit moment focus ik mij weer op het jonge kind: het PA van VillaDriel en wanneer het
kán: Kinderopvang Op Locatie met Merel van MBirdEvents.
Naast mijn uurtjes op VillaDriel werk ik aan mijn eigen bedrijf als Ritueel Begeleider bij
afscheid, waar ik in december jl. de studie van heb afgerond.
De spontaniteit van kinderen, de natuur,
ontmoetingen,
prentenboeken, gedichten en muziek
zijn mijn inspiratiebronnen.

Tot ziens en een
vriendelijke Groet,
Nelleke
In maart zal ook Annette van Oevelen – de Bruijn beginnen als Coach Pedagogisch
medewerker/beleidsmedewerker. In de volgende nieuwsbrief zal ze zich aan u voorstellen.

Stagiaires
In februari zijn ook een aantal nieuwe stagiaires (Danique, Mabel, Indy en Emmigje)
begonnen met hun stage bij VillaDriel, zowel op Locatie Hoorzik als locatie Talent Factory. Zij
worden ingezet als extra hulp/ handen op de groep om zo het vak van Pedagogisch
medewerker in de praktijk te leren. We wensen ze een leerzame periode toe. Mocht je
hierover vragen of opmerkingen hebben dan kun je terecht bij Harriëtte of een van de
leidster op de locaties.

Nieuwsberichten

•
•
•
•
•

Vanaf het schooljaar 2020 hebben wij de opvanguren van het peuterarrangement op de
locatie Talent Factory uitgebreid. Op Maandag, dinsdag en donderdag kan de opvang
doorlopen van 8:30 tot 14:30 uur.
Guanita en Joanne gaan de cursus Voor en Vroegschoolse Educatie volgen waardoor ze ook
ingezet kunnen gaan op het peuterarrangement.
In april gaan onze leidsters weer de BHV cursus en de EHBO voor baby en kind training
volgen. Het kennisniveau gaat weer opgefrist worden.
We zijn bezig met het werven van nieuwe Pedagogisch medewerkers. Als onderdeel van de
sollicitatie procedure hoort een dagje meedraaien op de groep. Hierdoor kan het zijn u
nieuwe gezichten ziet.
Voor degene die het nog niet weten willen we hier een korte toelichting geven over hoe
VillaDriel met vakanties omgaat. Het kindercentrum is 5 dagen per week geopend, zowel
tijdens de schoolweken als in vakantieweken. Het peuterarrangement is dicht tijdens
schoolvakanties. De kinderen van peuterarrangement kunnen wel gebruik maken van de
opvang in de KDV groepen maar dit zal additioneel worden gefactureerd. Let wel op! er zijn
een paar uitzonderingen, we zijn gesloten op de volgende dagen
Feestdagen 2021
•
•
•
•
•
•
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Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 4 en maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 23 mei en maandag 24 mei 2021
Vrijdag 24 december zijn wij open tot 13 uur.
Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zaterdag 25 en zondag 26 december 2021
Vrijdag 31 december zijn wij open tot 13 uur.

De opvanguren tijdens feestdagen komen te vervalen, deze uren kunnen niet geruild
worden.
Bij een 48 week contract (KDV 0-4 jaar) moeten de ouders, per kalenderjaar 4 hele weken op
geven wanneer uw kind niet komt. Dit dient u minimaal 1 maand op voorhand door te
geven. Is er in een hele vakantie week een feestdag dan telt deze wel mee als deze in
combinatie met een hele en dezelfde vakantieweek ingezet wordt.

•

Voor peuters van 2 tot 4 jaar hebben wij het peuterarrangement voor zowel peuters met als
zonder VVE indicatie. De peuters worden voorbereid op het naar school gaan en er wordt
spelenderwijs gewerkt aan eventuele achterstanden op het gebied van taalontwikkeling,

rekenvaardigheden, motorische- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Mocht u meer
willen weten over het peuterarrangement laat het ons weten. Wij bieden het
peuterarrangement (PA) aan op beide locaties, de Hoorzik en de Talent Factory.

•

•

•

•
•

Heeft u vakantie plannen voor de meivakantie (3 t/m 16 mei) geef het ons uiterlijk een
maand van tevoren door. Voor BSO kinderen dient u de gewenste opvangdagen door te
geven. Voor KDV kinderen kunnen afwezigheden doorgegeven worden. Aanvragen op het
laatste moment kunnen helaas niet altijd gehonoreerd worden.
Bij een vrije dag op scholen in Kerkdriel en omgeving is het in overleg mogelijk om gehele
dag BSO aan te vragen. Een vrije dag kan ontstaan door studiedagen, staking van leraren of
om andere redenen. De BSO kan in principe op die dagen de gehele dag open zijn. Helaas
kunnen wij de opvang voor maar één kind niet realiseren.
VillaDriel verzorgt op de Mgr. Zwijsenschool de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Vrijwillige
overblijfmoeders helpen tijdens schoolweken de kinderen op maandagen, dinsdagen en
donderdagen bij de lunchpauze en het speeluurtje, van 12 tot 13 uur. Vanwege
de groei van het aantal kinderen dat overblijft zijn wij op zoek naar
uitbreiding van het team. De overblijfmoeders krijgen hiervoor een
passende onkostenvergoeding. Ook als uw eigen kinderen
overblijven kunt u zich als overblijfmoeder opgeven. Kinderen van
een overblijfmoeder krijgen 50% korting in de overblijfkosten plus de
passende onkostenvergoeding. Heeft u of een bekende van u enkele
uurtjes per week beschikbaar om ons hierbij te helpen en vindt u het
leuk om met kinderen te werken laat het ons weten.
Voor degene die gebruik maken van de TSO en een jaarfactuur hebben betaald krijgen de
door corona niet gebruikte overblijf uren gecompenseerd.

We krijgen nog wel eens vragen over de mogelijkheden van het ruilen of vervallen van een
dag of het aanvragen van een extra opvang dag. In de CAO van de leidsters is vastgelegd dat
we het personeelsrooster minimaal 2 tot 3 weken van te voren dienen te verstrekken.
Binnen deze korte periode is het moeilijker om een extra leidster in te zetten door door ze
van hun vrije dag terug te roepen of minder leidsters in te zetten door hun dienst te laten
vervallen. Dit bekent ook dat we binnen deze periode niet altijd extra aanvragen kunnen
goedkeuren. Het ruilen van een dag is alleen mogelijk binnen dezelfde week en er dient
gekeken te worden of er een plek beschikbaar is. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk
door zodat wij daar op kunnen anticiperen. Als u een extra aangevraagde dag wilt annuleren
dan kan dit kosteloos als dit meer dan 2 weken van te voren is doorgegeven. Is dit korter dan
worden de normale kosten in rekening gebracht. We hopen op jullie begrip voor deze
werkwijze.

•

•

Het Peuterarrangement heeft nu het thema Buiten,
Natuur en Avontuur (Lente & Pasen). Wij zijn met
VillaWijs naar Patrick van Koolwijk geweest omdat wij
het nu over de lente hebben. Wij mochten overal een
kijkje nemen, achter in de tunnels, de kassen, de
winkel en in de koelcel! Wij hebben potjes van groot
naar klein gezet en de gekleurde potjes en gekleurde
plantjes gesorteerd op kleur. Ook mochten wij
allemaal zelf een plantje poten! Super cool! Toen wij
weg gingen kregen wij allemaal een bloemetje met
een zakje met zaadjes!

Onze leidster Denise is bevallen van een meisje June, en ze zal weer vanaf eind maart op de
groep staan. Milou is bevallen van een jongetje Sam, zij zal nog langer genieten van haar
zwangerschapsverlof. We wensen beide leidsters veel geluk met hun eigen kindjes.

•

•

Bloemetje voor onze Rosanne, ze is 5 jaar in dienst van
VillaDriel. Bedankt voor je inzet gedurende deze 5 jaar.

De oudercommissie van VillaDriel is vertegenwoordig op beide locaties en ook op
verschillende groepen, ze adviseren de directie van VillaDriel gevraagd en ongevraagd over
de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid.
- Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
- Openingstijden
- Het beleid rondom voorschoolse educatie.
- Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling.
- Jaarlijkse wijzigingen van de tarieven van de kinderopvang.
De oudercommissie komt ca. 4 keer per jaar bij elkaar. Mocht u hierover meer willen weten
of wilt u zich hiervoor inzetten meld u dan aan bij Ingeborg. Mocht u een vraag of advies van
de OC nodig hebben, dan kunt u naar de voorzitter mailen naar
oudercommissie@villadriel.nl

•
•

Bij het beoordelen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen vanwege corona
gebruiken we de BOINK beslisboom. Deactuele versie is op internet terug te vinden.
Op de BSO mogen we enkel nog noodopvang bieden we hopen dat we weer snel helemaal
open mogen gaan en dat we alle kinderen weer mogen ontvangen.

Talent Factory een veelzijdig locatie
Vind jij handenarbeid ook het allerleukste vak op school? En zou je wel vaker creatief
bezig willen zijn? Kom dan naar onze knutselclub, hier ontdek je allerlei nieuwe materialen en
technieken. Wij doen onder andere schilderen, mozaïeken, hout bewerken, textiel gebruiken,
werken met klei en papier-mache. Niet het eindresultaat maar juist het creëren en samenwerken
staat hierbij centraal. Het doel van de knutselclub is vooral dat uw kind het leuk vindt.
Kom jij ook een dag naar onze kookclub? Samen ga je aan de slag met heerlijke gerechten die
de kinderen helemaal zelf mogen maken. Ze krijgen niet alleen uitleg maar worden ook goed
begeleid. Na de les, als het gerecht klaar is (hartig & zoet), ga je samen aan tafel om te proeven
wat we gemaakt hebben. De kinderen krijgen op einde van het schooljaar een receptenboekje
met alle recepten zodat ze thuis ook voor papa en mama kunnen koken. Gewoon leuk maar ook
lekker!! Glutenvrij koken is ook bij ons mogelijk. Dezelfde recept diverse variaties!!

Groen& Natuur, wij nemen kinderen gewoon mee naar buiten
en willen we ze enthousiast maken over de natuur. De natuur
beleven is niet moeilijk, niet ver en je hoeft er ook geen dag voor
uit te trekken. In onze eigen omgeving valt genoeg te beleven en
te ontdekken.

Spel & beweging is gezond. Dat weten we allemaal. Maar
bewegen is heel veel meer, gewoon lekker buiten spelen is goed
voor contacten en sociale ontwikkeling, samenwerken en ontwikkeling van zelfvertrouwen.
Kruipen, springen, klimmen, ravotten of glijden? Boswandeling, tikkertje, een parcours, bewegen
op muziek of toch een estafette? Dat kan allemaal! Meer informatie hierover kan opgevraagd
worden bij Ingeborg 06 1814 3004 of Harriette 06 3443 9396.

VillaDriel Momenten & knutsel & activiteiten

Thema Buiten, Natuur & avontuur Lente!!

Escape Room op BSO

Piraatweek

Prentboek van het jaar “Coco kan het…

Onder gesneeuwd = Sneeuw pret
chocolademelk!!

= Lekker warme

Papier mache maskers maken voor carnaval…

Kerst 2020!!! Koekjes gebakken, knutsels en kerststukjes.

Sinter Klaas, zelf chocolade letters gemaakt, pepernoten gebakken
en geknutsel. Onze Pieten zijn zelfs op bezoek bij de kinderen die
ivm corona niet naar onze Sinterklaas drive-inn konden komen.

Speeltuinen, kabouterpad, Open lucht museum, speurtocht, boswandeling = Herfst =
Natuur & Avontuur

Wij hebben afscheid genomen van meester Ruud en Juffrouw
Hely als nieuwe directrice van Zwijsenschool verwelkomt.

Halloween !!

Thema Ruimte

Kindercentrum VillaDriel

Ingeborg en Jos
Harriëtte, Guanita, Rosanne, Mariska, Mary, Joanne,
Denise, Corrie, Rachelle, Maaike, Lobke, Nelleke, Senna,
Amber en Milou.
Carmen, Cleo, Danique, Mabel, Indy, Emmigje en Simone

