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De zomer is al in volle gang en uiteindelijk is het
vakantie!!!! Maar voordat wij de koffers inpakken,
organiseren wij een open dag voor geïnteresseerden (zie
de uitnodiging hiernaast) met aansluitend een BBQ voor de
kinderen met hun ouders.
Velen van jullie zullen er een paar weekjes tussenuit gaan
maar op het kindercentrum gaan we volop genieten,
ravotten, spetteren, sporten, lekker koken en veel lol
hebben, want we hebben een verrassende vol
vakantieprogramma samengesteld. In de volgende
nieuwsbrief zullen we daarover alles vertellen.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de nieuwe gezichten,
algemene mededelingen, de verjaardagen dag en enkele
knutselresultaten.

Nieuwe kinderen

Lelah Brandt

Nathalie Bek

Fae Brandt

Op het KDV is Nina begonnen maar helaas hebben we nog geen foto van haar kunnen maken. Als haar
broertje ook naar VillaDriel komt zullen we ze allebei fotograferen en in de volgende nieuwsbrief opnemen.
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Op de BSO zijn begonnen :

Oude kinderen
Ook dit jaar nemen we afscheid van
kinderen die doorstromen naar de
middelbare school. Met een snik en
een traan en een lekkere
koekjestaart hebben we afscheid
genomen van Tessa en Merel. We
wensen ze veel succes als
brugklaspieper!

Nieuwe Leidster
Corinne komt het team van pedagogisch medewerkers versterken. Hieronder stelt ze zich aan u voor.
Graag wil ik me even aan u voorstellen!
Mijn naam is Corinne Teulings- van Berkel. Ik ben 46 jaar oud, getrouwd met Johan en
heb 2 kinderen. Sam van 18 en Jane van 16. Ik woon al 25 jaar in Kerkdriel maar kom
oorspronkelijk uit Ammerzoden.

Ik ben nu sinds 1 juni werkzaam op Kindercentrum VillaDriel en heb het enorm naar mijn
zin! Sommigen van u heb ik al ontmoet, anderen ga ik zeker binnenkort ontmoeten.
Ik heb nog lang niet alle kinderen gezien, maar hoop snel een keer met ze te mogen spelen, verzorgen, kroelen,
stoeien, verschonen, fles te geven, lachen en heel veel activiteiten met ze te ondernemen!
Tot snel,
Groetjes

Corinne
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Ik werk al 12 jaar op Peuterspeelzaal ’t Knuffelhuske, daarvoor heb ik lange tijd in de
gehandicapten zorg gewerkt. Nu mijn kinderen groot worden ( de oudste gaat
binnenkort op kamers) werd het tijd voor iets nieuws. Ik wilde graag meer gaan werken!
Aangezien mijn hart bij het werken met kinderen ligt, was het werken op een KDV een
mooie aanvulling.

Helaas is de stage van Yasmina en Debby voorbij, hierbij
willen we ze bedanken voor de inzet in de afgelopen
periode. Yasmina gaat beginnen met haar laatste
studiejaar en hiernaast vindt u de afscheidsbrief.
Hieronder krijgt Debby een door de kinderen gemaakt
afscheidscadeau, zij gaat verder met haar studie
Pedagogiek.
Beide veel succes toegewenst!!

Algemene mededelingen



We hebben deelgenomen aan de Kinderopvang Awards van
beste kindercentrum van Gelderland. Op basis van een
stemming konden ouders hun beoordelingen geven. Velen
van jullie hebben hier aan meegewerkt, waarvoor onze dank.
Op 20 juni hoorden dat we genomineerd waren en dat we bij
de beste 3 Kindercentra van Gelderland behoorden. Op 27
juni zijn we in onze beste pak naar Corpus vertrokken waar
de Awards werden uitgereikt. We zijn beoordeeld met een 9.1
en daar zijn we trots op. Hiermee behaalde we de derde
plaats.
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Hieronder de algemene mededelingen:



GGD heeft haar jaarlijkse onaangekondigde controle uitgevoerd. De controleur heeft op
13 juni allereerst onderzoek gedaan naar de papieren of deze in orde waren waaronder
het pedagogisch beleidsplan, de risico inventarisatie en de kwaliteit en kwantiteit van de
medewerkers. Daarnaast heeft ze een middag meegelopen met de opvang, zowel op
het KDV als op de BSO. Op wat kleine tips na was alles in orde.



De zon kan in de zomer krachtig schijnen en daar gaan we zeer voorzichtig mee om.
Als kinderen naar buiten gaan dan smeren we ze altijd in. Als het mooi weer is en we
een uitje hebben verzoeken wij u om uw kind voordat ze naar VillaDriel komen al met
zonnebrand crème in te smeren. Deze kan dan al goed intrekken.



In de zomervakantie hebben we elke week een andere thema.
Week
30
31

32
33
34
35

Thema
Piratenweek
Andere landen en
Smaakplezier
Bakken, koken, ruiken,
proeven en eten.
Olympische spelen;
Sport en bewegen
Boswachter; Beleef de natuur
en buiten zijn
Van alles wat!!!
Dierenweek

Piraten eiland ligt al
klaar om ontdekt te
gaan worden door
piraatjes

Verjaardagendag
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Afgelopen periode zijn er veel jarigen
geweest op de BSO en hebben we dit
gezamenlijk gevierd op de
verjaardagendag.
Juni: Isis, Teun, Malou, Boyd, Roos
en Timothy
Juli: Mathijs, Jens, Nathalie, Olivier,
Teun P., Anna en José en Elwira
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Uitjes
Hoewel de grote vakantie nog niet begonnen was hebben we in juni en juli ook al enkele
uitjes gehad. Hieronder ziet u een paar indrukken van deze uitstapjes.
In de bolderkar naar de diertjes toe.

of

naar de speeltuin.
Of
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Golfen bij Hoppies…..
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Of toch maar rennen, springen, vliegen, duiken, vallen opstaan en weer doorgaan.

Knutselresultaten

Kwallen

IJsjes
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Keramiek maken
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Algemene impressie KDV
Ontdekkingsreis naar de grote wereld!!
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Piraten moeten
ook leren tellen!!!
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Algemene indruk BSO
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In de vroege ochtend tijdens de
kermis dagen lekker lang
knutselen.

of

spelletjes spelen

Warm?? Dan lekker ijsjes eten…
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Mediteren …

Wij wensen jullie een fijne en zonnige vakantie

Ingeborg en Jos
José, Guanita, Harriëtte, Rosanne, Wendy, Willemien,
Elwira, Corinne, Debby en Yasmina.
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Kindercentrum VillaDriel

