VillaNIEUWS

Tijd voor gezelligheid
Hebben we de hele zomer buiten geleefd, word het nu weer tijd om “een
beetje” naar binnen te keren. Mensen duiken wat meer in hun jas,
schouders gebogen en hebben minder zin in een praatje.
Nu is het ook zo dat voor veel mensen de herfst juist een heel somber
seizoen is. Wij Niet!!!! Reden te meer om het binnen dan proberen zo
gezellig mogelijk te maken…. En zeker van buiten genieten! In de herfst
vinden wij niets heerlijker dan uren door het park of bos te struinen,
prachtige bladeren in alle kleuren, paddenstoelen kijken, frisse lucht,
warme chocolade melk, spelletjes, lekker knutselen…. Laat die herfst
maar komen!!!
De Villa Nieuwsbrief is weer uit en dit keer in een nieuwe vorm. Het tonen
van alle nieuwe kindjes hebben we mede in verband met de privacy
geschrapt. Ook zullen we minder uitgebreide foto reportage laten zien
van alle mooie dingen die we doen. Hiervoor verwijzen we door naar
onze facebook pagina. We hopen dat u toch veel leesplezier beleeft met
het lezen van de nieuwsbrief.

Nieuwe medewerkers
In de afgelopen periode zijn een aantal nieuwe medewerkers begonnen,
hieronder stellen ze zich aan u voor.
Mijn naam is Daniëlle Pardoel-van den Oord. Ik ben 46 jaar ik woon in
Velddriel. Ik woon daar met mijn man en drie kinderen, twee dochters en
een zoon van 18, 15 en 10 jaar.
Ik heb de laatste drie jaar gewerkt met dementerende ouderen en op de
peuterspeelzaal in Kerkdriel. Nu ben ik begonnen bij VillaDriel en hoop
dat ik daar een fijne tijd zal hebben. In mijn vrije tijd kijk ik graag films,
bak ik graag iets lekkers en soms pak ik de skeelers.

Daniëlle Pardoel-van den Oord
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Hoi allemaal!
Mijn naam is Maaike en ik ben 19 jaar oud. Afgelopen jaar heb ik op de
woensdag en donderdag stage gelopen bij VillaDriel.
Ik heb de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4)
gevolgd en heb mijn diploma behaald.
Graag wilde ik nog verder doorstuderen, en daarom volg ik nu de
opleiding Pedagogisch Educatief Professional (Associate degree).
Doormiddel van deze opleiding wil ik mijn pedagogische kennis en
vaardigheden vergroten.
De opleiding duurt twee jaar, en deze bestaat uit een combinatie van een
vaste studiedag op school en praktijk/werk ervaring.
Daarom ben ik nu begonnen als pedagogisch medewerker bij VillaDriel.
Ik heb er veel zin in, tot snel!

Maaike Coppens
Sinds mijn stage (2017) ben ik al actief bij VillaDriel en heb ik vanuit hier
ook mijn niveau 3 diploma behaald. Aankomend schooljaar (2019-2020)
zal ik nog drie dagen in de week naar school gaan om mijn niveau 4
diploma te behalen en tevens zal ik ook nog twee dagen werkzaam
zijn op het kindercentrum als pedagogisch medewerkster.
Ik vind het bijzonder om te zien dat elk kind uniek is en zich op
zijn eigen manier ontwikkelt en vind ik het fijn om hen daarbij te
ondersteunen. Mijn visie is daarom ook dat de ontwikkeling van de
eigenheid van het kind centraal moet staan.
In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door met familie en vrienden en vind ik
het leuk om nieuwe plekken te ontdekken doormiddel van reizen.
Ik zal zowel op het kinderdagverblijf als op BSO te zien zijn, dus voor
vragen kom gerust naar mij toe!

Anke Luijpen

Hallo allemaal,
Ik ben Rachelle van Cromvoirt, ben 19 jaar en woon in Kerkdriel. Ik ben 2
jaar geleden begonnen aan de opleiding gespecialiseerd pedagogisch
medewerker niveau 4. Op woensdag en donderdag liep ik stage bij
VillaDriel. De andere dagen ging ik naar school. Ik ga nu verder met mijn
opleiding, maar dan via BBL. Dit betekent dat ik maar 1 dag naar school ga
(vrijdag) en de andere dagen ga werken bij VillaDriel. Ik hoop volgend jaar
mijn diploma te halen en dan volledig te gaan werken bij VillaDriel!
Verder houd ik ervan om bij familie en vrienden te zijn & leuke dingen te
doen met mijn kleine neefjes en nichtje.

Rachelle van Cromvoirt
Nieuwsberichten
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Vanwege de uitbreiding van het aantal kinderen moeten we het team van
leidsters uitbreiden. Met een aantal kandidaten zitten we in de
selectiefase en om te kijken of ze geschikt zijn, het kan het zijn dat ze een
meeloop dag hebben. Het kan dus zijn dat u op de groep nieuwe gezichten
ziet, dit is altijd extra inzet en er zal altijd een vertrouwd gezicht aanwezig
zijn.
We zijn nog op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de
oudercommissie van VillaDriel. Om alle ouders te kunnen
vertegenwoordigen streven we er naar een evenwichtige
samenstelling van oudercommissie leden te hebben,
ouders vanuit beide locaties en met kinderen op de BSO
groep, de KDV groep en het peuterarrangement. Het doel
van de oudercommissie is om in samenwerking met de
medewerkers van VillaDriel de kwaliteit van de opvang te
behouden en te verbeteren. De oudercommissie adviseert
de directie 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
Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.

De oudercommissie komt ca. 4 keer per jaar bij elkaar. Mocht u zich
hiervoor willen inzetten meld u dan aan bij Ingeborg.
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VillaDriel verzorgt op de Mgr. Zwijsenschool de (TSO) Tussen Schoolse
Opvang. Vrijwillige overblijfmoeders helpen tijdens schoolweken de
kinderen op maandagen, dinsdagen en donderdagen bij de lunchpauze en
het speeluurtje, van 12 tot 13 uur. De overblijfmoeders krijgen hiervoor
een passende onkostenvergoeding. Vanwege de groei van het aantal
kinderen dat hiervan gebruik maakt zijn wij op zoek naar uitbreiding van
het team. Heeft u of een bekende van u minimaal 1 dag per week
beschikbaar om hierbij te helpen en vindt u het leuk om met kinderen te
werken laat het ons weten.
Voor degene die het nog niet weten, het kindercentrum is 5 dagen per
week geopend, zowel tijdens de schoolweken als in vakantieweken. Dit
betekent dat we voor de aankomende periode tijdens de herfstvakantie
en de kerstvakantie geopend zijn. Let wel op er zijn een paar
uitzonderingen, we zijn gesloten op de volgende dagen
o op dinsdag 24 december vanaf 13 uur
o woensdag 25 december
o donderdag 26 december
o dinsdag 31 december vanaf 13 uur
o woensdag 1 januari.
Bij een vrije dag op scholen in Kerkdriel en omgeving is het mogelijk om
gehele dag BSO aan te vragen. Een vrije dag kan ontstaan door
studiedagen, staking van leraren of om andere redenen. Zo heeft de
Meidoorn een studiedag op donderdag 21 november en is de Mgr.
Zwijsenschool vrijdag op 6 december. De BSO is in principe op die dagen
de gehele dag geopend.
Vakantie plannen voor de kerstvakantie (21 december 2019 tot en met 5
januari 2020) graag een maand van tevoren doorgeven. Aanvragen op het
laatste moment kunnen helaas niet altijd meer gehonoreerd worden.
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De brandweer is bij VillaDriel langs geweest, niet omdat er brand was
maar i.v.m. thema VERKEER. De brandweer heeft een demonstratie
gegeven van het werk van een brandweerman. Wie wil er nou niet
brandweerman worden, zeker na zo’n deze dag ! Met dank aan
Gilbert

Op 6 september is Guanita in het huwelijksbootje gestapt, samen met
Wesley. Met een aantal kinderen uit haar groep
zijn we naar het stadhuis in Den Bosch geweest.
Guanita met een prachtige trouwjurk op de foto
met kinderen en de leidsters van VillaDriel. We
wensen haar, Welsey en Chase veel geluk
samen.

We krijgen nog wel eens vragen over de mogelijkheden van het ruilen 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 periode is het
moeilijker om meer of minder leidsters op te roepen. 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. Als u een extra aangevraagde dag wilt annuleren
dan kan dit kosteloos als dit meer dan 2 weken van te voren is. Is dit korter
dan worden de normale kosten in rekening gebracht.
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Sanne is op 12 september moeder geworden van een prachtige dochter.
We wensen jullie met zijn 3-en een hele fijne, gezonde en gelukkige tijd.
Sanne zal de rest van dit jaar nog genieten van haar zwangerschapsverlof
en komt in het nieuwe jaar weer terug.

Voor peuters van 2 tot 4 jaar zijn we dit jaar op de locatie Hoorzik
begonnen met het peuterarrangement. De peuters worden voorbereid
op het naar school gaan en er wordt gewerkt aan eventuele
achterstanden op het gebied van taalontwikkeling, rekenvaardigheden,
motorische- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit arrangement
staat open voor peuters met en zonder (VVE) indicatie van het
consultatiebureau. Na de perikelen bij de peuterspeelzaal heeft het storm
gelopen met de aanmeldingen en zitten de klasjes al goed vol. Mocht u
meer willen weten over het peuterarrangement laat het ons weten.
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Afgelopen schooljaar heeft een clubje van zo’n 8 kinderen wekelijks de
kookworkshops gevolgd. Diverse recepten hebben ze klaargemaakt. Op 6
juli was het de einde schooljaar kookworkshop, koken voor de ouders,
broers en zussen en enkele genodigden (meesters en juffen). De kinderen
hebben diverse hapjes klaargemaakt en iedereen mocht ook proeven. Je
kon echt proeven dat ze veel van de workshop hadden geleerd.

Ook dit schooljaar zijn we weer begonnen met de kookworkshop op
dinsdagen en de knutselworkshops op donderdagen. De workshops zijn
niet geheel vrijblijvend, er wordt van de kinderen verwacht dat ze actief
deelnemen aan het programma. Wil uw kind liever vrij spelen laat
hem/haar dan gewoon op de Hoorzik waar het zelf zijn speelactiviteit kan
kiezen. Heeft uw kind interesse om aan de workshops deel te nemen laat
het ons weten. Hieronder een kleine impressie:

•

Op 14 september hebben we de open dag gehad gevolgd door de
Jaarlijkse BBQ voor de ouders en kinderen. Het was een prachtige dag en
hebben gezellig kunnen bijpraten.

Bewegen, lekker buiten zijn en vrij kunnen spelen, onze uitjes
en activiteiten.
Afgelopen periode zijn we vaak uit geweest met kinderen en hebben best
veel gedaan. Onder anderen zijn wij naar de bioscoop, speelland Beekse
Bergen, Kwekkeltje, Hoppies, Dierentuin Overloon, De Beldert Beach in
Zoelen, Drunense duinen, ravotten bij speelbos Herperduin, De kreek,
Zandmeren, Slinger bos, Kersen gaan eten, bramen gaan plukken, ijsje
gegeten bij de Spotje, sport en bewegen gedaan, koken en bakken en veel
meer. Hieronder een kleine impressie.

.

Zelf groentensoep maken

Brandweer op bezoek

Wij waren na het uitje zo
moe
…Zzz..zzz.

Kindercentrum VillaDriel

Ingeborg en Jos
Guanita, Harriëtte, Willemien, Rosanne, Elwira, Corinne,
Mariska, Mary, Denise, Sandra, Sanne, Corrie, Rachelle,
Maaike, Anke, Danielle.
Daisy, Janneke, Amber, Lobke

