Nieuwsbrief augustus 2011
De zomervakantie is in volle gang, sommige kinderen
zijn al op vakantie geweest andere gaan nog weg!
We wensen iedereen een fijne vakantie!!
In de zomervakantie werken we aan het Thema Vakantie.
We hebben al verschillende knutselwerkjes gedaan zoals een
strandbal bestempelt, schepjes geverft, koffers beplakt!
Na de zomervakantie zullen we starten met het Thema Dieren!
Er zijn ook weer een aantal nieuwe kinderen die komen spelen
Finn (0)
Nailah (1)
Jahninho (3)
Julius (0)
Djaez (0)
Dashley (7)
Ashley (0)
Sjai (2)
Julius (9)
Wisten jullie dat kinderen bij Lien! om 17:00 een warme maaltijd kunnen eten?
Voor €1,50 per keer krijgt uw kind een warme, verse gezonde maaltijd.
Ymke komt deze maaltijd koken. Voor kinderen die bv tot 18u komen
en als ze thuis zijn te moe zijn om te eten, of voor ouders die laat
thuis zijn kan het handig zijn dat de kinderen al gegeten hebben.
Dit hoeft niet op vaste dagen het mag ook af en toe we horen het wel graag
minstens een week van te voren. Het menu hangt op de memoborden in de hal.
Meer informatie kun je bij de leidsters vragen.
Maaike, Bodien en Ymke hebben allemaal hun EHBO
Dipolma gehaald. Dit betekend
Dat alle leidsters op KDV Lien! in het bezit zijn van
een geldig EHBO of BHV diploma.
Vanaf 1 aug hebben we een aantal nieuw invalkrachten aangenomen.
Sommige ouders en kinderen hebben er al een paar gezien.
Ze stellen zich hieronder voor
uiteraard blijven we er naar streven om zoveel mogelijk de zelfde
leidsters op de zelfde dagen te hebben werken.
Dit is voor kinderen en ouders het prettigst
Zoals jullie hebben gezien hebben we sinds kort een veiligheidshekje!!!!
bij de deur richting het lokaal
Willen jullie dit hekje ivm de de veiligheid dit hekje altijd sluiten!
De grotere kinderen kunnen namelijk zelf de voordeur open doen.
Alleen ouders en leidsters mogen dit hekje open en dicht doen
BSO kinderen mogen dit hekje niet zelf open en dicht doen
ivm de veiligheid van de kleinere kinderen

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Deborah de Schepper en ik kom
vanaf augustus met veel plezier werken op
Kinderdagverblijf Lien! Ik ben 28 jaar en woon sinds
vorig jaar met mijn vriend en dochtertje in
vlissingen. Hiervoor woonde ik in Hulst waar ik 2 jaar
als leidster werkte op een kinderdagverblijf.
Ik heb spw 3 en 4 behaald en studeer in september
af als leekracht basisonderwijs.
Ik heb veel ervaring met het werken met kinderen door mijn vele stages en werk op verschillde
kinderdagverblijven. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin, vriendinnen
of familie. Wandelen, fietsen, naar de dierentuin, naar de stad, terrasje, bioscoop,
uit eten en nog veel meer leuke dingen
Ik hoop jullie allemaal snel te zien op kinderdagverblijf Lien!

Hallo, ik ben Matgosia Geijs en ben 25 jaar.
Ik ben woonachtig in Kloetinge samen met mijn 2 katten,
1 konijn en een goede vriendin. In 2010 ben ik afgestudeerd
voor SAW kinderopvang. Ik ben momenteel naast het werken
bij kinderdagverblijf Lien! ook werkzaam in de horeca als
Gastvrouw. Mijn hobby's zijn winkelen, uitgaan, motorrijden
en reizen. Mijn passie is om met kinderen te werken, omdat
elke dag een nieuwe uitdaging is. Ieder kind is anders,
waardoor er geen dag het zelfde is. Toen mijn neefjes
nog klein waren mocht ik vaak op ze passen, in die tijd wist ik
nog niet wat ik wilde gaan doen in de toekomst.
Doordat ik vaak mocht oppassen, realiseerde ik me dat ik
het ontzettend leuk vond om met kinderen om te gaan.
Daarom ben ik een opleiding gaan volgen voor de kinderopvang. Ik ben ook gek op Reizen,

ik vind het ontzettend leuk om van alles te ontdekken en te zien hoe het
er in andere landen aan toegaat. Ik 2009 besloot ik om voor 2 maanden
naar Rhodos te gaan om te werken. Het was een ervaring om nooit te
vergeten. Ik heb er ontzettend veel geleerd en ik heb er veel leuke dingen
meegemaakt! Mocht u nog meer willen weten of vragen hebben,
kunt u altijd bij mij terecht.
Groetjes Matgosia

Hallo allemaal,
Ik ben Marijke Baert , 20 jaar en woon in Zoutelande.
Vorig jaar heb ik mijn diploma voor Pedagogisch medewerker
niveau 3 behaald in Goes. Ik vind het leuk om met kinderen
te werken omdat ze zo open en oprecht zijn.
Naast het werken bij kinderdagverblijf lien werk in nog in de
bediening in een hotel in Zoutelande.
Ik hou veel van reizen en in mijn vrije tijd vind ik het leuk om
met mooi weer lekker op een terras te zitten
naar het strand te gaan, films te kijken of om te gaan winkelen.
Ik hoop jullie binnenkort allemaal een keer te zien op KDV Lien!

Goede dag,
Ik ben Julia Mulder, 19 jaar oud.
En heb net onderwijsassistent
niveau 4 afgerond op het ROC te Goes
Mijn hobby’s zijn dansen en om gaan met kinderen.
Dus ik hoop u kinderen te vermaken, verzorgen
en te begeleiden bij kinderdagverblijf Lien!
Tot snel!

Hallo ik ben amber kuiper ,30 jaar oud en woon in Vlissingen.
Ik heb zelf ook 2 kindjes een dochter van 9 jaar en
een zoontje van 2 jaar.
Ik heb mijn spw diploma in 2008 behaalt,En ben al 2 jaar
werkzaam in de kinderopvang.
Ik kom elke dag met plezier naar me werk en vind het
geweldig om met kinderen te werken.
Het is vooral leuk om met de kinderen te spelen en knutselen.
In me vrije tijd vind ik het leuk om met mijn kinderen leuke
dingen te gaan doen,zwemmen ,wandelen,fietsen,
naar de speeltuin gaan.
Ik heb heel erg zin om bij kinderdagverblijf Lien te gaan werken!
Groetjes,
Amber kuiper

