April 2019
Nieuwsbrief 34
2018 is al lang voorbij, het ging weer veel te vlug voor ons!
2019 is al aan de gang april staat al reeds voor de deur,
Iedereen snakt naar de gezonde verse buitenlucht,
De bomen krijgen rustig hun jonge blaadje,
De natuur ontwaakt en begint een nieuw leven,
Dus blijft maar niet zitten laat u gaan….
Nu is al begonnen! Lachen, leven en genieten…
Elke dag een nieuwe morgen, een kans op mateloos
geluk en hopelijk een gezond leven.

Onze nieuwsbrief heeft even op zich laten wachten… druk, druk,
druk….maar hier is weer een heel nieuw nummer, boordevol met
informatie en nieuws, ook het laatste nieuws over het peuterarrangement.
De vaste rubrieken met nieuwe kindjes en medewerkers en de
knutselresultaten ontbreken niet. Veel kijk- en leesplezier.

VillaDriel is gestart met een peuterarrangement voor 2 tot 4 jarigen. Wij willen deze
kinderen extra stimuleren en voorbereiden op
het naar school gaan. In deze groep wordt een
kindgericht programma aangeboden. De
afgelopen maanden hebben we hard gewerkt
aan het opzetten van het peuterarrangement
in combinatie met VVE - Vroeg- en
voorschoolse educatie. Na het trainen van de
medewerkers, het opstellen van het
beleidsplan, aanschaf van pedagogisch
verantwoorde materialen, goedkeuring door de
gemeente en GGD, hebben we eindelijk onze
VVE vermelding in het landelijk register
kinderopvang gekregen. Op 11 maart zijn we
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Peuterarrangement voor peuter van 2 tot 4 jaar

op de locatie Hoorzik gestarte met het peuterarrangement met of zonder Vroeg- en
voorschoolse educatie (VVE). Het peuterarrangement wordt gegeven tijdens
schoolweken in de ochtend van 8 tot 11:30 uur, behalve de vrijdag. In overleg kan ook
gestart worden vanaf 7 uur.
Als uw kind een VVE indicatie heeft vergoed de gemeente Maasdriel 3,5 uur van in totaal
10,5 uur per week. U kunt voor de overige uren de normale kinderopvangtoeslag
aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag omdat u bijv. geen werk
heeft of u volgt een niet erkende studie dan kan het zijn dat de gemeente Maasdriel over
7 uur per week peutertoeslag verleend, die kunt u via de website van de gemeente
aanvragen. Wilt u hier meer van weten neem contact met ons op.

Fotogalerij van nieuwe kinderen
KDV Talent Factory
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KDV VillaHof
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Nieuwe medewerkers
In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Gaby, Lisanne, Renate en
Vivian. Wendy Salari zal per 1 april enkel nog als oproepkracht beschikbaar zijn. Dat
betekent dat we op nog op zoek zijn naar uitbreiding van het team van pedagogisch
medewerkers, niveau 4 met VVE certificaat of sport/bewegen opleiding is een pré. Het
team hebben we al kunnen versterken me de volgende pedagogisch medewerkers,
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BSO VillaDriel

Sanne van den Bosch (zij stroomt als stagiair HBO pedagogiek door naar pedagogisch
medewerker) , Wendy Hijmans en Joanne van Vliet, beide niveau 4. Daarnaast zijn de
stagiaires Naomi, Manal, Janneke en Daisy begonnen. Hieronder stellen ze zich voor.

Hallo papa's, mama's en kindjes. Ik ben Wendy Hijmans.
Sinds Januari werk ik bij VillaDriel op de verschillende
locaties. Ik werk al een aantal jaren met kinderen van alle
leeftijden en ben mama van 6 jarige Jurre. Ik heb gewerkt
op kdv, bso en in de jeugdzorg.
Ik vind het erg fijn dat ik nu hier mag komen spelen en
verzorgen met en voor jullie kinderen samen met mijn
collega's.
Mijn hobby's variëren van sportief wandelen, dansen en
yoga tot creatief schminken, taarten bakken en decoreren.
Als jullie nog iets willen weten vraag het me gerust. En ik zie jullie snel voor een
persoonlijke kennismaking.
Groetjes

Wendy Hijmans

Sinds februari ben ik een nieuwe uitdaging aan gegaan bij VillaDriel en
heb het er erg naar mijn zin. Naast mijn werk bij VillaDriel ben ik te vinden
in de sportschool, achter mijn laptop of gitaar of bijvoorbeeld met een leuke
puzzel.
Met vriendelijke groet,

Joanne van Vliet
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Ik ben Joanne, geboren in Woerden, maar nu wonend in Heerewaarden. In
Woerden heb ik de MBO opleiding Onderwijsassistent gedaan met het doel
om door te stromen naar een lerarenopleiding, maar kwam er al snel achter
dat voor de klas staan niet mijn ding was, maar wel vind ik het leuk om te
zien hoe kinderen spelenderwijs over henzelf en de wereld om hen heen
te leren en om ze hier in te ondersteunen.

Nieuwe stagiaires
Hoi allemaal,
Mijn naam is Manal Anaili, ik ben 17 jaar en woon in Den Bosch. Sinds dit jaar
augustus volg ik de opleiding pedagogische medewerker kinderopvang
niveau 3 op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Ik loop hier sinds
februari elke woensdag en donderdag stage en heb het erg naar mijn zin.
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 goed bij te brengen. Als ik me
opleiding heb afgerond wil ik nog graag niveau 4 doen en doorstromen
naar hbo. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om wat te bakken of koken en ga
ik. graag met vriendinnen wat leuks doen. Ik hoop er een hele leuke tijd van te
maken met de kinderen en collega’s. Indien er nog vragen zijn kunt u altijd bij me terecht
en sta ik altijd open voor een babbeltje!
Groetjes

Manal Anaili

Mijn naam is Janneke van Herwaarden. Ik ben geboren op 1 februari 2002
en ben dus net 17 jaar. Ik ben geboren ik in ‘s-Hertogenbosch maar
woon nu in Kerkdriel. Ik doe de opleiding gespecialiseerd pedagogisch
medewerker. Na deze opleiding zou ik graag de hbo
opleiding kinderpsychologie willen volgen. Verder kunt u mij vaak in de
sportschool vinden. Ook hou ik ervan om met vriendinnen uit eten te
gaan. Hopelijk heeft u mij nu een beetje beter leren kennen. Met
vriendelijke groet,

Hallo,
Mijn naam is Daisy Visser, ik woon in Dreumel en ben 17 jaar. Ik zit op de
opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker op het Koning Willem 1
College in Den Bosch. Ik loop stage op de locatie Talent Factory op maandag
en dinsdag. Mijn hobby is scouting, daar zit ik bij de oudste groep en geef ik
leiding bij de welpen, de jongste groep. Ik heb het erg naar mijn zin op stage en
hoop nog veel te leren.

Daisy Visser
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Janneke van Herwaarden

Naomi volgt ook de opleiding pedagogisch medewerker op het
Koning Willem-I college en loopt stage bij onze locatie Hoorzik op
woensdag en donderdagen.

Naomi ter Borg
Wat is ons voedingsbeleid ?
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van je kind. Daarom volgen wij
de adviezen voor de kinderopvang van het Voedingscentrum. Dat betekent onder andere
dat wij:
vooral producten uit de Schijf van Vijf aanbieden.

•

•

•

de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen
binnenkrijgen beperken en zorgen dat ze voldoende vezels
binnenkrijgen.
feestjes gezond vieren. Daarom vragen we aan ouders van
KDV kinderen om traktaties klein en niet te calorierijk te
maken. Graag geen snoep, koekjes, chips en pakjes drinken.
Niet-eetbare traktaties zijn misschien een leuk alternatief,
bijvoorbeeld een kleine boekje of een puzzeltje
ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan
tafel eten. Onze medewerkers eten samen met de kinderen,
begeleiden ze bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.
voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat we met
de ouders/verzorgers afstemmen. We stemmen ook het geven
van de eerste hapjes af.

Als onderdeel van de training Een Gezonde
Start hebben we tijdens de intervisiedag
ervaringen kunnen uitwisselen met
verschillende kinderopvang-organisaties en
tips gekregen hoe je kunt blijven werken
aan dit thema. Ook hier hebben we weer
ideeën en inspiratie opgedaan waarmee we
de kinderopvang gezonder kunnen maken.
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•

Algemene mededelingen

• De voorjaarsvakantie van 22 april t/m 3 mei staat weer voor de deur. Op 2e paasdag zijn

•

wij gesloten maar de rest van de vakantie zijn wij gewoon geopend. We verzoeken de
ouders van de BSO kinderen (die nog niet gedaan hebben) om door te geven welke
dagen je opvang wilt voor je kind. Mochten je kind(eren) niet komen verzoeken we dit
ook door te geven. Dit geldt ook voor de KDV kindjes. Dan kunnen wij de juiste
personeelsplanning opstellen. Vergeet niet a.u.b. als u een 48 weken contract heeft om
de 4 weken vakantie tijdig door te geven.
VillaDriel is gesloten op de feestdagen, 1e en 2e paasdag, met Hemelvaart op 30 mei en
op 10 juni met Pinksteren. Tijdens schoolvakanties zijn we op de overige dagen gewoon
geopend.

• In januari hebben we met alle leidsters de BHV en AED cursus herhaald en het
certificaat behaald.

Denise, Renate, Sandra, Corinne, Guanita en Mariska hebben de TINK training gevolgd
en Ingeborg, Harriette en Mariska hebben de VVE Training gevolgd. Corinne, Elwira en
Corrie beschikken ook van een VVE Certificaat.

de beurt aan Harriette van Rooij. We willen haar bedanken voor de zorg en steun,
begeleiding, coaching en aansturing die ze in deze afgelopen 5 jaar heeft gegeven en
hopen dat ze doorgaat tot haar 10 jarig, 12,5 jarig of 25 jarig dienstverband. Guanita en
Harriette bedankt.

• De inrichting van de beneden verdieping op de Hoorzik is vernieuwd. Er zijn nu
verschillende nieuwe speelhoekjes gemaakt.
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• Nadat Guanita Trum in juli haar 5 jarig dienstverband mocht vieren was het in februari

•
•

De Mgr. Zwijsenschool heeft een vakantiedag op vrijdag 31 mei. VillaDriel is op deze
dagen gewoon geopend, mocht u extra opvang nodig hebben dan kunt u zich hiervoor
aanmelden.
Corrie de Bruin zal in mei de overstap maken van de peuterspeelzaal naar VillaDriel en
zal het team van pedagogisch medewerkers komen versterken. Ze zal zich in de
volgende nieuwsbrief voorstellen. Vanaf juni komen de stagiaires Maaike en Anke
(gespecialiseerd pedagogisch medewerkers niveau 4) ook onze team versterken.

• De KDV groepen op de Talent Factory hebben nieuwe namen gekregen, was het
voorheen nog KDV-1 en KDV-2 nu heten ze V i l l a T of (KDV-1 aan de linker kant) en
V i l l a P r e t (KDV-2 aan de rechter kant). Beide groepen zijn verticale groepen, dat betekent
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De namen passen bij de KDV groep van de Hoorzik die al
langer de naam VillaHof heeft.

Verjaardagen dag
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Ook de afgelopen tijd hebben we op de BSO de maandelijkse verjaardagen dag gevierd.
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Jarigen BSO
November:
Thomas, Lorenzo, Isabella, Yara, Mats, Karol
December:
Kaily, Marcelina, Levi, Igor, Lukas
Januari:
Alec, Charlotte, Jasper, Gabriel, Julian, Jesse
Februari:
Felicia, Jaimy, Willem
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Maart:
Roos, Sami, Elis, Milou, Devin
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Foto reportage afgelopen maanden
Workshop resultaten BSO Talent Factory

Zelf gebakken brood
natuurlijk…..

Workshop gevulde pannenkoeken
maken en natuurlijk proeven!!!

En afwassen natuurlijk…..

Appel bananen taart

Gehakt met Veeeel
groenten voor de
pannekoeken
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Zelf gebakken cake
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Knutselwerkjes en knutselen
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De kinderen van VillaDriel zijn in
december druk bezig geweest met
kaartjes maken voor eenzame
ouderen.
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Buiten zijn, activiteiten en uitjes.

Heb je misschien Olifant gezien??
Nationale Voorleesweken

Bij de dijk met slee glijden

Het sneeuw, lekker buiten spelen.
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Van de winter naar de lente
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Uitstapje naar het in- & outdoor speeltuin Gouden Woud in Liempde.
Geen goud gevonden maar wel veel fun gehad
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Met de kinderen naar:
plantjes en bloemen in
de Kas

Natuurspeeltuin Gestel
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Bibliotheek op bezoek “een huis voor Harry”

Lekker kliederen met SCHUIMMMMMMMM
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Carnaval kinderoptocht in Kerkdriel
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Impressies
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Met de peuters de natuur & groen ontdekken
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Wat waren onze zelfgemaakt pepernootjes erg lekker!! Ook om te spelen…
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Senso Motorische activiteiten

Kindercentrum VillaDriel

Guanita, Harriëtte, Willemien, Rosanne, Elwira, Corinne,
Mariska, Mary, Denise, Sandra, Wendy H., Joanne en Sanne
Anke, Rachelle, Maaike, Daisy, Janneke, Naomi, Manal.
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Ingeborg en Jos

