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VillaDriel wint Kinderopvang awards 2017
In de door Opiness georganiseerde verkiezing Kinderopvang
awards 2017 hebben we 3 prijzen binnen gesleept. In de
categorie beste kinderopvangorganisatie van Gelderland
behaalden we de eerste plaats. Vervolgens werd het heel
spannend want wie zou de beste worden van Nederland.
Opiness maakte daarbij onderscheidt tussen KDV en BSO en
voor beide categorieën behoorden we tot de genomineerden.
Naast de klantbeoordelingen keek de jury naar de GGD
rapportages, vakbekwaamheid van het personeel en of er een
actieve oudercommissie aanwezig was. Ook de presentatie van
de opvang en de klachtenafhandeling zijn in de beoordeling
meegenomen. Uiteindelijk haalden we met het KDV de eerste
plaats en voor de BSO een mooie tweede plaats. We mogen
ons dus dit jaar de beste KDV van Nederland noemen en een overtreffende BSO. We zijn
trots op de behaalde resultaten en willen alle ouders en kinderen bedanken die onze
leidsters, diensten en activiteiten zo uitstekend hebben beoordeeld.
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Op het kindercentrum werd de prijsuitreiking via WhatsApp gevolgd en toen de prijzen waren
toegekend was het ook daar feest.
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Nieuwe kinderen
In de afgelopen maanden zijn er weer 3 nieuwe kindjes bijgekomen.

Alan

Elis

Naomi

Nieuwe Leidsters

Graag wil ik mijzelf even voorstellen.
Ik ben Gaby Biekens, 26 jaar oud. Woon samen met mijn
vriend, Gert-Jan, in Drunen. Sinds 01-05-2017 ben ik
werkzaam bij VillaDriel. Hiervoor ben ik werkzaam
geweest op verschillende kinderdagverblijven en de
laatste tweeënhalf jaar heb ik gewerkt als gastouder bij
verschillende gezinnen.
In mijn vrije tijd sport ik regelmatig in de sportschool of
ben ik op de tennisbaan te vinden. Ook afspreken met
vrienden om naar de bioscoop te gaan of spelletjes te
spelen zijn dingen die ik regelmatig doe. Daarnaast houd
ik erg van ( gezond ) koken & bakken.
Heeft U nog vragen, stel ze dan gerust.
Tot snel op VillaDriel.

Groetjes Gaby
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Beste Ouders,

Hallo,
Ik ben Claudia de Vroege, 43 jaar. Geboren en getogen in Kerkdriel.
Getrouwd met Peter en moeder van Jorg.
Na 17 jaar op kantoor te hebben gewerkt is het tijd voor iets nieuws!
Twee middagen per week ben ik sinds kort te vinden bij VillaDriel.
In september start ik de verkorte opleiding gespecialiseerd pedagogisch
medewerker, zodat ik na deze studie bij VillaDriel kan gaan werken.
Tijdens deze studie zal ik ook bij VillaDriel stage lopen.
Verder werk ik 2 ochtenden op kantoor bij de Peuterspeelzaal in
Kerkdriel.
Mijn hobby's zijn creatieve dingen maken, handwerken en lezen.
Bij VillaDriel vind ik het erg leuk om voor de kindjes te zorgen en ze
helpen bij alles wat ze willen leren.
Of het nu een knutselwerkje is of een spelletje doen ik sta voor ze klaar!

Hallo Allemaal
Mijn naam is Vivian Luites en ben sinds april werkzaam bij
kindercentrum Villadriel.
Ik ben 22 jaar oud en woon al heel mijn leven in Kerkdriel, hier ben ik
geboren en getogen.
Ik ben een mega sushi fan en vind het leuk om veel met mijn
vriendinnen op te trekken, een dagje lekker winkelen of een avondje uit
zeg ik nooit ‘’nee’’ tegen.
Ik ben in 2015 afgestudeerd voor pedagogisch medewerker niveau 3
en ben sinds dien ook al werkzaam op dit vakgebied. Ik heb mijn
droombaan gevonden en vind het geweldig om met kinderen te mogen
werken. Stiekem ben ik ook een Disney liefhebber en ken ik bijna alle films en liedjes. Ik
hoop mezelf zo voldoende te hebben voorgesteld, we komen elkaar nog wel een keer tegen.

Groetjes Vivian
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Groetjes Claudia

Algemene mededelingen

• Zomervakantie 2017 is van 15 juli tot 28 augustus. Wij gaan in
de vakantie weer werken met thema’s zoals Sport, camping,
bakken en koken. Om de uitjes en het personeel optimaal te
kunnen inplannen verzoeken wij u op tijdig door te geven of u
vakantieopvang nodig heeft of juist niet.

•Na het harde werken moet er ook tijd zijn voor ontspanning,
op 24 mei zijn we met alle leidsters, inclusief stagiairs en
vrijwilligers uit wezen eten.

• De planning is dat we in het nieuwe schooljaar op het
schoolplein van de Mgr. Zwijsenschool een nieuwe
opvanglocatie gaan starten. De opvang zal een eigen ingang
krijgen en daardoor onafhankelijk van de school kunnen
opereren en iedereen is welkom… Ook kinderen van andere
dorpen of andere scholen.

• Op 23 mei hebben bijna alle medewerkers van het
kindercentrum en een aantal vrijwilligers van de
tussenschoolse opvang de cursus EHBO baby en kind
gevolgd. Zoals je op de foto hiernaast kunt zien werd er ook in
de praktijk geoefend.

• We nemen dit jaar ook weer afscheid van een aantal groep 8
kinderen die naar de middelbare school gaan. We zullen ze gaan
missen maar we wensen ze heel veel succes.

•Wij hadden zo veel papier…. Helaas ging de deksel niet meer
dicht, met de meiden hulp .. wel!!
opa’s of oma’s of iedereen die tijd beschikbaar heeft om 1, 2 of 3
dagen per week te helpen bij de Tussen schoolse opvang (van
11:45 tot 13) op de Mgr. Zwijsenschool. Op maandagen,
dinsdagen en donderdagen blijven kinderen op school over om te
eten. U moet de kinderen begeleiden tijdens het eten en spelen.
Hier staat een vergoeding tegenover. Heeft u interesse of wilt u meer hierover weten neem
even contact op met Ingeborg (0618143004)
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•Voor het nieuwe schooljaar zijn we nog op zoek naar moeders,

Verjaardagen dag
April: Pieter, Bram, Alan, Lars en Annika
Mei : Kasia, Jorg, Jochem, Jennifer, Siemen, Tess

Jarigen KDV

Uitjes en vakantieactiviteiten

Wamelland
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In de meivakantie hebben we weer verschillende uitstapjes gemaakt.

Kickboxen bij NC
fit

Speelland Beekse Bergen
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Drunense Duinen
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Knutselresultaten
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Algemene Impressie
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Kindercentrum VillaDriel
Ingeborg en Jos
Guanita, Harriëtte, Willemien, Rosanne, Wendy, Elwira, Corinne,
Vivian, Claudia, Gaby
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Nina, Ilse en Joanna.
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