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In deze nieuwsbrief willen we u informeren over algemene zaken rondom Kindercentrum VillaDriel.

Kabouters en feeën bos
De afgelopen maanden zijn we met de BSO kinderen druk bezig
geweest met de voorbereidingen van het kabouter en feeën
bos. In dit project van en voor Kinderen gaan we in Hurwenen
(vlak bij het voetbalveld) met allerlei Kabouters en feeën een
fantasierijk bos maken. Op woensdag 13 april zullen we met de
kinderen en graag met hulp van ouders het bos omtoveren tot
een van de mooiste bos van onze regio. Kabouters, feeën en
hun huisjes moeten een plekje krijgen in het bos. We verzamelen
ons rond 13:30 uur op de locatie Hoorzik en we zouden het fijn
vinden als er ouders zijn die ons hierbij zouden kunnen helpen. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij Harriette, mondeling of via mail
( harriette@villadriel.nl). Als u een hark, schoffel, schop, hamer,
tuin handschoenen of trapje heeft zou u deze aub
dan mee kunnen nemen?
Dit project wordt gesponsord door de gemeente Maasdriel en
BSO de Balledotjes helpen ons hierbij.

Personele ontwikkeling
We hebben het team kunnen versterken met een extra leidster, Gwenda Verheijen. Ze zal op de BSO
en de KDV groepen worden ingezet. We wensen haar veel succes in het team. Hieronder stelt ze zich
nog kort even voor:

Hallo kinderen, ouders, opa's en oma's en of verzorgers.
Mijn naam is Gwenda Verheijen, sinds 7 maart ben ik het nieuwe gezicht binnen Villadriel. Ik ben
afgelopen zondag 27 maart 51 jaar geworden en woon in Den Bosch samen met mijn vrouw. Samen
hebben wij 5 kinderen met hun partners. Ik heb 2 kinderen een dochter van 29 jaar en een zoon van
27 jaar. We hebben 4 kleinkinderen, 2 meiden en 2 jongens van mijn oudste dochter.
Ook heb ik dus dankzij mijn partner dus nog 3 schatten van bonuskinderen een dochter van 25, een
zoon van 23 en nog een dochter van 19. Kortom een gezellige volle bak bij ons altijd. Maar dit
Brabantse gezelligheid stelletje houd daar wel van.
Vind het geweldig werken bij Villadriel en voel me er echt op mijn plaats. Hopelijk zullen jullie mij nog
heel lang mogen meemaken hier in Villadriel en mag ik vol trots en onze wederzijdse vertrouwen nog
heel veel leuke momenten meemaken en creëren met jullie kinderen.

Lieve groetjes van Gwenda.

Vakanties en vrije dagen
Vanaf 25 april t/m 8 mei is het meivakantie en zijn de scholen dicht. VillaDriel is de hele
dag gesloten op Koningsdag op woensdag 27 april.
Het peuterarrangement is deze weken ook gesloten, kinderen die een 48 weken contract hebben
kunnen dan wel terecht op de KDV groep.
De KDV groepen zijn normaal open maar heeft u geen opvang nodig geef ons dit dan tijdig door. Als u
het ons tijdig doorgeeft dan kunnen we, voor degene die een 48 weken contract heeft, het als een
vakantieweek beschouwen.
De BSO kinderen zijn deze weken niet standaard ingepland maar u moet ons doorgeven welke dagen
uw kinderen komen. De vakantieopvang op de BSO is standaard van 7 tot 18 uur maar op maandag,
woensdag en vrijdag kunt u ook halve dagen (ochtend: 7 tot 12 of middag: 13-18) gebruik maken van
de opvang. U heeft nog tot 31 maart om de BSO opvang door te geven, daarna maken we de
planningen rond. Voor het bepalen van de kosten van de vakantieopvang moet u kijken naar het
contract dat u heeft. Als u per week een contract heeft van 6 uur/week en uw kind komt in de
vakantie 1 dag van 7 tot 18 (=11 uur) dan zullen de extra uren additioneel in rekening worden
gebracht.
Op Goede vrijdag (15 april) en de dag na Hemelvaart, 27 mei 2022 is de Mgr. Zwijsenschool gesloten
ivm studiedag. Heeft u deze dag opvang nodig kunt u zich aanmelden. Dit kunt u het beste doen via
de KOVnet Ouder APP.
*Opletten, heeft u een flexibel opvang contract?? Dan moet u minimaal 1 maand van tevoren de
opvang aanvragen tenzij anders afgesproken is. En moet u tenminste 2 weken van tevoren afmelden
als u de gevraagd opvang niet meer nodig heeft, ziek dagen betaald u gewoon omdat leidsters zijn al
ingepland.

Workshops op BSO Talent Factory
Voor de wat oudere kinderen organiseren we op de Talent Factory nu al de kooklessen op dinsdagen.
We gaan nu op donderdagen starten met de knutsel club workshops. Is dit iets voor uw kind dan kunt
u uw kind hiervoor aanmelden bij Ingeborg.
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