April 2017
Nieuwsbrief 28
Maart is net voorbij, de krokussen bloeien, de fruitbomen staan
in volle bloei en wij hebben zin in de lente. We zijn dit jaar goed
begonnen met veel nieuwe kinderen. Op het KDV, de afdeling
boven voor de kindertjes tot 4 jaar raakt het al gezellig vol. Ook
beneden hebben we meerdere aanmeldingen. In deze
nieuwsbrief zullen we de nieuwelingen voorstellen. Naast de
vele knutsel-resultaten hebben we enkele algemene
mededelingen. Lees deze goed door! Dit jaar gaan wij er voor…
de Kids Awards 2017!!! Wij rekenen op jullie stemmen.



Nieuwe kinderen
BSO
Weer terug van even weggeweest zijn Kasia en
Wiktoria,

maar daarnaast zijn begonnen Adam, Isis, Timo
(helaas een beetje wazig op de foto).
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Nieuwe Stagiaires
Met de meeste ouders heb ik al kennisgemaakt maar laat ik me
nogmaals even voorstellen!
Mijn naam is Nina Houtkamp, ik ben 16 jaar oud en ik woon in
Dreumel. Sinds augustus volg ik de opleiding Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerker op het Koning Willem 1 College in 'sHertogenbosch en sinds Februari loop ik op de maandag en
dinsdag stage op zowel het kinderdagverblijf als de BSO.
Deze opleiding sprak me aan omdat ik het leuk vind om kinderen te
ondersteunen bij hun ontwikkeling en dat vind ik super interessant.
Ook vind ik het belangrijk om kinderen wat goeds bij te brengen en dat
ze zich om hun gemak bij me voelen! Ik ben erg sociaal en ik sta altijd
open om een leuk spelletje te doen of wat moois te knutselen. Ook ben
ik graag buiten!
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om met vriendinnen uit te gaan en te shoppen. Ook luister ik veel
muziek en ben ik sinds kort leiding op de welpengroep van Scouting de Paulus in Dreumel.
Ik hoop er een hele leuke en vooral leerzame tijd van te maken met de kinderen en collega's en
indien er vragen zijn kunt u altijd bij mij terecht en sta ik altijd open voor een babbeltje!

Hoi! Ik ben Ilse Brekelmans 17 jaar. Ik volg de opleiding Sociaal
Pedagogisch medewerker niveau 4 op het Koning Willem 1
college in ’S Hertogenbosch. Dit is een 3 jarige opleiding. Sinds 2
maanden loop ik stage bij kindercentrum Villa Driel. ’ S Ochtends
sta ik op het kinderdagverblijf en ’ s middags sta ik op de
buitenschoolse opvang. Ik werk dus met verschillende
leeftijdsgroepen. Ik heb een stage periode van anderhalf jaar. Ik
heb het erg naar mijn zin en ik hoop hier veel te kunnen leren en
ervaring op te doen!

Groetjes Ilse
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Groetjes Nina

Algemene mededelingen

• 24 april t/m 5 mei is het meivakantie. Voor de BSO kunt u aangeven welke dagen u opvang nodig
hebt voor uw kind. Op dinsdagen en donderdagen kunt u alleen kiezen uit opvang gedurende de
gehele dag omdat we met de kinderen er op uit trekken. Op de andere dagen bestaat de
mogelijkheid van halve of hele dagen opvang. Wij verzoeken u om de planning tijdig door te geven
zodat wij er de activiteitenplanning op kunnen afstemmen. Voor het KDV verzoeken wij ook om
wijzigingen of afmeldingen tijdig door te geven .

• Op donderdag 27 april is het Koningsdag en is de opvang de gehele dag gesloten. Houd hier rekening
mee in uw planning.

• Jose heeft er voor gekozen om haar werkzaamheden bij VillaDriel te beëindigen. Ze heeft zich de
afgelopen 5 jaar met hart en ziel ingezet voor het opvangen van de kinderen en heeft VillaDriel mee
opgebouwd tot wat we nu zijn. We willen haar dan ook hartelijk danken voor haar inzet en wensen
haar veel succes, zowel privé als bij haar nieuwe werkzaamheden. Als vervanger is Vivian Luites
begonnen, zij zal zich in volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

• De stagiaires Nina en Ilse zijn dit jaar bij VillaDriel begonnen. Ze zullen een handje helpen bij onze
zorg taken en omdat ze boventallig worden ingepland komt dit de kwaliteit ten goede. We wensen ze
een leerzame periode toe. Stagiair Leyla heeft er voor gekozen om haar stage elders voort te zetten.

• Komende jaren willen we de kwaliteit van de opvang verbeteren. Om dit te bereiken zullen we extra
inspanning doen in het extra opleiden van het personeel. Hiervoor hebben we een opleidingsplan
voor het personeel opgesteld. Naast de vaste onderdelen zoals EHBO (baby en kind) en BHV
(bedrijfshulpverlening) is er aandacht voor Taal en interactievaardigheden Kinderopvang (TINK)
Voeding en bewegen, Nederlandse Taal, coaching, ADD en ADHD.

•Als kindercentrum VillaDriel hebben we een eigen Facebook pagina, deze kunt u bereiken via
•Als u als klant klachten zou hebben over het functioneren van VillaDriel
en wij zouden er niet gezamenlijk uit komen dan kunt u terecht bij het
klachtenloket-kinderopvang.nl. Afgelopen jaar hebben zij geen klachten
over VillaDriel mogen ontvangen en daar zijn we trots op. Als bewijs dat
we klachtenvrij zijn hebben we daarvoor ook een prachtig certificaat
mogen ontvangen.
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www.facebook.com/villadriel.kindercentrum of zoek ons op facebook onder vrienden die VillaDriel
kindercentrum leuk vinden. We plaatsen hier regelmatig berichten op.

•Ook dit jaar gaan we meedoen in de strijd om de Kids AWARDS 2017, om de titel van beste
KDV/BSO van Gelderland en ook van Nederland. Op basis van jullie stemmen zal de titel worden
toegewezen. Wij zullen jullie hierover binnenkort meer informeren.

• VillaDriel verzorgt op de Mgr. Zwijsenschool de tussenschoolse opvang op maandagen, dinsdagen en
donderdagen van 12 tot 13 uur. We zoeken nog een aantal moeders (opa’s en oma’s zijn ook
welkom) die de kinderen 1, 2 of 3 dagen per week tijdens de overblijf uren willen begeleiden bij het
eten en het spelen. De overblijfmoeders krijgen hiervoor een kleine vergoeding. Voelt u zich
geroepen of heeft u hier nog vragen over dan kunt u contact opnemen met Ingeborg (0618143004)
of Harriëtte (0610285439).

• Met het groeien van het KDV groeit ook onze afval berg mee. We
hebben daarom besloten om voor meer duurzaamheid te gaan.
Met ingang van 1 april zal de luierafval worden gerecycled.

• We willen aan de ouders vragen dat als kinderen wegens ziekte of
andere redenen niet naar het kindercentrum komen om de
kinderen dan op tijd af te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Verjaardagen dag BSO
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De jarigen van Januari zijn te herkennen aan de Unox verjaardagsmuts, Alec, Charlotte, Emke, Jasper,
Gabriel
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In Februari waren jarig Felicia, Sven, Willem en was er een echte
verjaardagstaart

In Maart een high tea ter gelegenheid van de verjaardagen van Wiktoria,
Roos van Hooft, Fay en Sami
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Jarigen KDV
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Uitjes en vakantieactiviteiten
In februari hebben we de Carnavals-vakantie
gehad met leuke verkleedpartijen en veel
confetti.
Daarnaast hebben we in deze week gekookt
met de BSO. Kinderen moesten zelf
boodschappen doen want ze mochten zelf
bepalen wat ze we wilde gaan koken…..en
eten.

Knutselresultaten
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Met de thema’s Winter, lente, carnaval en Valentijn.
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Algemene Impressie op het kindercentrum
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Kindercentrum VillaDriel
Ingeborg en Jos
Guanita, Harriëtte, Willemien, Rosanne, Wendy, Elwira, Corinne, Vivian
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Joanna, Nina en Ilse.
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