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De maand mei fascineert mensen… zo komt de maand mei erg vaak in een aantal
spreekwoorden voor over natuur, tijd en weer!!
Kijk maar eens naar de verschillende
spreekwoorden over deze maand.

de mei van het leven 
 de meitak op een werk zetten
 een natte mei geeft boter in de wei 
 regent het in mei, dan is april voorbij
 in mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de spriet die leggen in de
meimaand niet.!!!!
Alles heeft z’n tijd, dat geldt ook voor feest- en gedenkdagen in
april en mei. Op sommige dagen is het tijd om te dansen van
vreugde, op andere dagen is het tijd om te treuren. Beeldend
voor de afgelopen weken; Pasen, een geweldige dag met de
koningsspelen, vervolgens de start van een tweeweekse
vakantie, Moederdag, de dodenherdenking, de Bevrijdingsdag,
Hemelvaart en straks de Pinksteren. Wat hebben wij genoten
in de afgelopen tijd van april maar ook van maand mei. In deze
nieuwsbrief kunt u lezen wat we deze dagen hebben gedaan
en geven we u overig nieuws over het kindercentrum VillaDriel.

Na de officiële opening in februari van dit jaar van ons eigen nieuwe pand vonden wij dat het
ook nodig was om de huisstijl van VillaDriel te professionaliseren. Uit een aantal ontwerpen
van het Sint Lucas college (school voor beroepen in creatieve industrie) hebben we
uiteindelijk het ontwerp van Jelle van Boven gekozen. Als je goed naar het logo boven aan
deze nieuwsbrief kijkt zie je een kind dat met zijn handen omhoog staat en dat zo een huisje
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Nieuwe huisstijl

vormt. Hiermee wordt de huiselijke sfeer van de villa uitgebeeld. De naam
VillaDriel staat met speelse letters afgedrukt wat staat voor het
speelparadijs dat we zowel binnen als buiten hebben gerealiseerd. De
letters VillaDriel staan in de kleuren van de regenboog afgedrukt, de kleuren die we ook in
het kindercentrum terugzien. Het logo wordt in verschillende kleuren afgedrukt, de blauwe is
voor het kindercentrum algemeen, de paarse versie is voor de BSO, de groene voor de KDV
en de zwarte versie is voor stichting VillaDriel die de Tussenschoolse opvang verzorgt. We
verwachten dat de uitstraling van het nieuwe logo door ouders, kinderen en andere
betrokkenen ook leuker gevonden wordt.

Nieuwe kinderen
In de afgelopen periode zijn Samantha (BSO) en Gabriel
(KDV) begonnen. Ze zullen het vast naar hun zin hebben
op het kindercentrum.
In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat
Anneloes en Monique als pedagogische medewerkers en
Melissa als stagiair (PW4) zijn begonnen. Hieronder
stellen zij zich voor.
Hallo,
Mijn naam is Anneloes Straver, woonachtig in Hurwenen aan de Waaldijk. Ik
ben getrouwd met Ron en samen hebben we 4 kinderen met de leeftijd van
14,16,18 en 20 jaar. We hebben 3 honden en af en toe een nestje, dat is
een hobby van me. Ook hebben we nog 2 poezen. Zo is het bij ons altijd
een gezellige drukte.

Het mooie is dat elk kind weer uniek is. Een liefdevolle opvang te bieden en het kind te
begeleiden in haar/zijn ontwikkeling vind ik heel belangrijk. Het is fijn werken op VillaDriel
waar mijn eigen visie goed bij aansluit. Hoop dan ook hier heel lang te mogen werken.

Groetjes Anneloes
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Sinds maart ben ik werkzaam op het kinderdagverblijf bij VillaDriel. Na mijn
opleiding in 1990 begonnen als leidster op het kinderdagverblijf bij het VU
ziekenhuis in Amsterdam. Op verschillende dagverblijven gewerkt, een
peuterspeelzaal en als gastouder. Na 25 jaar is er veel veranderd in het vak. Maar één ding
is onveranderd gebleven en dat is mijn liefde voor de kinderen. Met veel plezier ga ik naar
mijn werk, het is gewoon mijn passie, krijg er energie van.

Hallo allemaal,
Voor velen al wel een bekend gezicht, maar nog niet voor iedereen. Daarom
stel ik me nog even voor!
Ik ben Monique van “boven”, zoals in de volksmond van VillaDriel wordt
gesproken. Ik werk sinds februari 2015 op het KDV van VillaDriel samen
met Anneloes. Inmiddels komt er al een leuk groepje kindjes naar het KDV
en zijn we al gewend. Vanaf het begin hebben de BSO-kinderen de baby's in hun hart
gesloten en dat is fantastisch om te zien!
In mijn tijd voor VillaDriel heb ik bijna 15 jaar als begeleider in de gehandicaptenzorg
gewerkt. Ik werkte in de dagbesteding. De laatste jaren kreeg ik steeds meer de kriebels om
een overstap te maken naar de kinderopvang en toen ik de
vacature van VillaDriel zag besloot ik direct mijn kans te
pakken. Wat ik zo leuk vind aan VillaDriel is dat de kinderen
hun eigen interesses mogen volgen. Dat wij als pedagogisch
medewerkers de kinderen daarbij ondersteunen door ze een
veilige omgeving te bieden zodat ze ook geprikkeld worden
een stapje verder te doen. Zo geef je kinderen
zelfvertrouwen mee wat een basis vormt de grote wereld
tegemoet te treden als individu.
In mijn vrije tijd ben ik lekker druk met mijn twee meisjes, Julia
(7 maanden) en Anna (7 jaar), daarnaast ben ik graag creatief bezig met (haak)naald, draad
en stofjes en als OR-lid op OBS de Meidoorn. Mochten jullie nog vragen hebben dan weten
jullie mij te vinden... “Boven” tussen de baby's!

Groetjes Monique

Ik ben Melissa Donker uit Ammerzoden. Sinds april loop ik op maandag en dinsdag stage bij
VillaDriel. Ik studeer aan het Koning Willem 1 college en hoop eind volgend jaar mijn
diploma voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker binnen te halen. Tot het eind van
mijn opleiding zal ik aanwezig zijn bij VillaDriel op deze 2 dagen. Ik
hoop met jullie allemaal leuke dingen te kunnen doen, de komende tijd!

Groetjes Melissa Donker
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Hoi allemaal,

Algemene mededelingen
Hieronder de algemene mededelingen:

 Het is sport tijd!!!! In de meivakantie hebben
voor de eerste keer een Bootcamp gehad
waarbij de kinderen lekker buiten hebben
kunnen sporten. Dit was onder begeleiding
van NC fit en het was zo goed bevallen dat
we nu tot de zomer vakantie om de week
een sportactiviteit in de planning hebben gezet. Eén keer op een dinsdag en de andere keer
op een donderdag. Dus sportschoenen meenemen op 28 mei (do), 9 juni (di), 26 juni (do), 7
juli (di) en 23 juli (do). De activiteit wordt verzorgd op de locatie Hoorzik 38a omdat het voor
de kinderen geen verplichting is om aan de activiteit deel te nemen. Ze mogen ook voor
andere activiteiten kiezen.

Sinds enige tijd hebben we een eigen Facebook pagina VillaDriel kindercentrum, hierop
worden berichten en foto’s geplaatst. Als u nog geen vriend bent en u wilt hier toegang toe
hebben dien dan een vriendschapsverzoek in.

 Op de Website, welke in de nieuwe huisstijl is opgemaakt, vindt u een link naar
kinderopvang.org waar u een beoordeling kunt schrijven over VillaDriel. Bent u tevreden laat
het ook anderen weten. Jullie mening is heel erg belangrijk voor ons!

 De zomervakantie is al over 9 weken. Als jullie de vakantieplannen al rond hebben laat het
ons dan ook weten. dan kunnen wij ook de vakantieplannen zoals activiteiten, uitjes en
personeel rooster klaarmaken. Geef dit aub tijdig door!

Dinsdag 19 mei vieren we de verjaardagen van de kinderen die in mei jarig zijn. Verzoek om
op deze dag de kinderen niet te voeg op te komen halen omdat we de dag afsluiten met een
feestmaal.

De moeder van Siska, Marjan van Dongen, is als lid toegevoegd aan de oudercommissie. Zij
Stagiair Manouk Donker heeft haar stage PW3 succesvol bij VillaDriel afgerond. We
feliciteren haar met haar behaalde resultaat en wensen haar veel succes in haar verdere
carrière.



 We hebben controle gehad van de GGD en hun conclusie is dat zowel voor de KDV als voor
de BSO alles in de praktijk klopt. De rapportages zullen op korte termijn op de vernieuwde
website geplaatst worden.
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zal met name het KDV gedeelte vertegenwoordigen. We verwachten een zeer prettige
samenwerking.

Verjaardagen dag
In maart hebben we de
verjaardagen van Nynke, Roos,
Fay, Tessa, Wiktoria en Monique
gevierd met een high tea.

In April waren Pieter, Bram, Noortje, Anna en Yentl jarig. De
verjaardag-dag stond in het teken van bloemen
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Hier maken Noortje, Nynke en Eline de
appelflappen in de vorm van een roos. Of
wat te denken van deze lekkere (eetbare)
bloemen.
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Uitjes en vakantieactiviteiten
De meivakantie is weer achter de rug en het was echt

Op de

vakantie.

Hollandse middag werden de

aloude Hollandse spelletjes gespeeld,
herkent u ze nog….
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Wij hebben ook een echt concert in het theater
gehad dat was door Merel, Sandra en Eline verzorgd
voor een heleboel kindertjes.
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Een andere activiteit was de

Bootcamp. Dankzij NC Fit en het mooie weer konden we
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buiten sporten, hiervoor werd het parkeer terrein afgesloten en hadden we een mooie
sportplaats ter beschikking. De foto’s spreken voor zich.
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En het laatste zijn we naar
het

Afrikamuseum

geweest in Berg en Dal.
Hier werd alles getoond
over Afrika, maar je kon
ook gewoon lekker spelen
in het kinderbeeldenbos,
bijv. klauteren op een
reuze slang.
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Knutselresultaten

.
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Pasen
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Algemene Impressie KDV / knutselwerkjes
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Pasen in
VillaHof
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Algemene Impressie BSO

Kindercentrum VillaDriel
Ingeborg en Jos
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José, Guanita, Harriëtte, Anna, Anneloes,
Monique, Jasmina en Melissa

15

