Nieuwsbrief Juni 2018
Volg ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes, leuke foto’s en filmpjes
Kimberley heeft een dochter
Ze heet Tess en alles gaat goed.
KDV kinderen: Jas en Schoenen graag met naam
De zomer is weer begonnen iedereen heeft weer mooie nieuwe jassen en schoenen. Voor de KDV leidsters is dit
soms lastig omdat we niet van iedereen weten van wie deze mooie kleren zijn. Hierom zou het fijn zijn dat u aan de
binnenkant van de jas of op het label en in de binnenkant van de schoen de naam van uw zoon/dochter zet. Zo
kunnen wij zorg dragen voor uw spullen. En zorgen dat het juiste kind de juiste jas en schoenen aan heeft.
Zwangerschapsverloven/zomervakantie
Kimberley en Marijke zijn in middels beide met verlof en half augustus zal Amber ook met verlof gaan. Jullie hebben
vast onze nieuwe collega’s Vianne en Angelly al ontmoet. Wij zijn zeer tevreden over hun en ze zijn een goede
aanvulling voor ons team. Stagiaire Shona is bezig met de laatste opdrachten voor haar examen en over 3 weken zal
ze haar diploma hebben zij heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld tot een professionele pedagogisch medewerker.
In de zomervakantie zal ook zij ons team versterken. Heel fijn omdat zij al stage loopt bij ons, weet zij precies hoe
alles reilt en zeilt op het KDV. We vertrouwen er ook zeker op dat als het straks zomervakantie is en de overige
leidsters gaan ook met vakantie deze leidsters ons team goed gaan vertegenwoordigen.
Omdat het toch best spannend is zoveel leidsters met verlof en dan ook nog de zomervakantie van de overige
leidsters deze zomer hebben we nog een 2 extra leidsters aangenomen.
Constance zal ons in ieder geval in de maand Juni op vrijdag ondersteunen tot Shona haar diploma heeft en Gadisha
op verschillende dagen en in de zomervakantie. Mocht er toch nog iemand ziek worden of andere onverhoopte
omstandigheden waardoor iemand niet kan komen werken is het fijn om een back up te hebben.
Verderop in de nieuwsbrief stellen zij zich voor.
In de 2 weken dat Eveline op vakantie is ( 22 juli t/m 5 augustus ) zal Chantal haar taken waarnemen zij werkt
momenteel fulltime ivm de zwangerschapsverloven en werkt haar uren verdeeld over op KDV en BSO. Mochten jullie
vragen hebben dan kunt u in die periode bij haar terecht. Eveline en Chantal zullen tijdens deze vakantie regelmatig
contact hebben over hoe alles verloopt en Chantal kan Eveline altijd bereiken mochten er dringende vragen zijn.
Wij snappen dat zoveel nieuwe gezichten onrust met zich meebrengt. We proberen dit zo soepel mogelijk te laten
verlopen door nieuwe medewerkers zo ver het kan altijd met vaste gezichten te laten werken. Zoveel nieuwe
gezichten is niet de visie van Lien! maar op dit moment is het even overmacht en proberen we het zo goed mogelijk
op te lossen. Toch kan het zijn dat er dingen van uit uw oogpunt niet prettig of soepel verlopen. Graag horen wij
jullie ervaringen zodat we hier op in kunnen spelen.
Op de roosterborden op KDV en BSO kunt u zien wie er welke dag werkt.
Planning zomervakantie
Ik denk dat u kunt begrijpen dat de zomervakantie qua personeelsrooster voor ons meer planning geeft dan
voorgaande jaren. Hierom is het fijn om goed te weten welke kinderen er welke dagen komen zodat we een goede
planning kan maken voor wie wanneer kan worden ingezet.
Graag horen we dan ook zodra het mogelijk is of jullie zoon/dochter een bepaalde periode niet naar het KDV komt
ivm vakantie of voor de BSO horen we graag wanneer jullie zoon/dochter wel naar de BSO komt. We kunnen dan al
een deel van het personeelsrooster gaan regelen.

Mentorschap
Sinds 1 januari 2018 heeft ieder kind bij Lien! zijn eigen mentor, deze mentor heeft een aantal taken met betrekking
tot het kind
- KDV en BSO, bij intake aanwezig om kennis te maken met ouder en kind.
- KDV en BSO jaarlijks een gesprek met ouders over de opvang en de ontwikkeling van het kind.
- KDV verantwoordelijk voor het bijhouden van het volgsysteem waarin wij de ontwikkeling van een kind
bijhouden
- BSO gesprekjes met het kind aangaan met betrekking hoe het met hem/haar gaat.
Zie onder het overzicht wie de mentor is van uw zoon/dochter dit overzicht zal ook op het memobord hangen. Zij
zijn een aanspreekpunt van uw zoon/dochter maar u kunt natuurlijk ook alle vragen stellen aan de overige collega’s.
Tijdens de zwangerschapsverloven zal Jorina de mentor kinderen overnemen van Marijke en daarna van Amber.
Angelly neemt het mentorschap over van Kimberley tijdens haar verlof.
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Voorstelstukjes
In de stukjes hieronder zullen Vianne, Shona, Angelly en Gadisha zich zelf voorstellen. In de zomer komen zij ons
team versterken.

Vianne
Ik woon alleen in Vlissingen. Ben graag buiten, lekker wandelen of fietsen, naar het strand. Naar de sportschool voor
groepslessen, lekker ontspannen met een lesje bodybalance of een lesje rpm. Foto's maken van de natuur.
Afspreken met vriendinnen, zoals een hapje/drankje doen, concerten bezoeken, dagje weg/dagje winkelen. Ik heb al
een aantal actieve en mooie single-vakanties gedaan, een paar verre en een paar in Europa.
Na 13 jaar in de ouderenzorg te hebben gewerkt, verzorgingshuis Scheldehof in Vlissingen en daarna 5 maanden op
Nieuw Scheldehof (de Plaatwerkerij) op de afdeling beschermd wonen, ben ik toe aan iets nieuws en bleef het in me
hoofd zitten om met kinderen te willen werken. En zoals ze zeggen, ouderen worden weer kinds. Sommige die je ook
helpt met naar toilet gaan of verschonen, helpen met eten, knutselen, kleuren etc. Maar echt met kinderen werken,
is toch heel anders en leuker, de vrolijkheid en enthousiasme van kinderen, de leuke uitspraken, spelen, het bezig
zijn met de kinderen.
Diploma's: Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 en BHV certificaat

Angelly
Mijn naam is angelly en ik ben 27 jaar oud woon in Middelburg samen met mijn vriend Michel en onze drie kinderen
(Dayana 7jr; Danilio 2jr en Michel 6 maanden.)
Wij genieten ervan om samen leuke dingen te doen met het gezin; uit eten gaan, bioscoop of dagjes weg.
Wat ik het leukste vind aan kinderen is dat het elke dag anders is, geen een dag is hetzelfde. Gezellig samen
activiteiten doen, puzzels maken, spelletjes spelen , boekjes voorlezen, knuffelen of samen een praatje maken. Het
belangrijkste vind ik dat kinderen hier graag naar toe willen komen en plezier hebben.
Ieder kind is uniek

.

Shona
Beste Ouders,
Voor de meeste van jullie ben ik inmiddels wel bekend.
Ik heb het afgelopen jaar met heel veel plezier stagegelopen op het kinderdagverblijf.
Nu mijn diploma in zicht is, mag ik deze aankomende zomer komen werken bij Lien!
Ik kijk hier heel erg naar uit en ik hoop u ook.
Groetjes,
Shona Taniwel

Ghadisha
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ghadisha, ik ben 27 jaar en woon in Goes. Mijn hobby's zijn, bootcampen, crossfitten en leuke dingen
doen met mijn neefjes en nichtjes.
Dat laatste is maar goed ook, want vanaf deze week zullen jullie mij regelmatig tegenkomen bij kinderdagverblijf
Lien! Zowel op de BSO als het kinderdagverblijf.
Ik heb er erg veel zin in om fijn met jullie kinderen te mogen spelen, knutselen en met hen te leren!
Tot snel.

