Nieuwsbrief maart 2011
De verbouwing in de badhuisstraat is flink aan de gang.
Wisten jullie al dat we straks vloerverwarming hebben?
De kinderen kunnen dan warm op de grond spelen
De Buiten Schoolse Opvang (BSO)gaat per 1 mei ook van start
We hebben één kleine groep van 6 kinderen die elke middag
Na schooltijd bij KDV Lien! Kunnen komen spelen,
koekjes bakken,activiteiten doen.
We zouden op Zaterdag opvang willen starten
voor kinderen met een persoonsgebonden budget PGB
we denken aan een groepssamenstelling van 1 leidster op 3 kinderen
Zo kunnen kinderen die iets meer aandacht nodig
hebben ook bij Kinderdagverblijf Lien komen spelen
Maaike en Eveline zullen deze kinderen begeleiden.
In het kinderdagverblijf zullen vanaf 1 mei
de volgende kinderen komen spelen
0-1 jaar
1-2 jaar
Anouk Jongman
Mats Mora Tjan
Faya Adam
Jowy Priest
Sara Louwerse
Tristan Petrescu
Dante Verheije
Lucas Petrescu

2-3 jaar
Rik Arendse
Jasper Jongman
Koen Mora Tjan
Zerelda Kaljauw

BSO
Noa Douwes

Nieuwe leidsters:
De afgelopen weken zijn er veel sollicitatiebrieven binnen gekomen
uit deze brieven zijn een aantal sollicitatiegesprekken geweest en
zijn er 4 leidsters aangenomen.
Leidsters Elize en Bodien,
weekeind en PGB leidster Maaike en Karin als groepshulp
Zij stellen zich op de volgende blz. aan u voor
Stage
Bij kinderdagverblijf Lien! Kunnen stagiaires ook
veel leren. Gedurende het jaar zullen er verschillende
stagiaires komen leren bij Kinderdagverblijf Lien!
Ze zullen van verschillende opleidingen komen.
Als we weten wie er komt zullen zij zich uiteraard
voorstellen in de nieuwsbrief

De leidsters:

Hallo, mijn naam is Elize Stroo ik ben 24 jaar en kom uit Vlissingen.
Als opleiding heb ik onderwijsassistent afgerond maar
ik werk als pedagogisch medewerkster op het dagverblijf
met veel plezier!
Het is leuk om met kinderen te werken want ze geven mij energie
en maken mij ook ontzettend aan het lachen.
Naast het werken op het dagverblijf ga ik graag een stukje
wandelen over de boulevard in het zonnetje.
Ook vind ik het super leuk om naar de bioscoop te gaan en een leuke film te kijken.
Shoppen in de grote stad is ook iets wat ik graag doe.
Kortom ik doe graag leuke dingen binnen en buitens huis.
Het lijkt me erg leuk om op Lien te werken en ik heb er veel zin in!
Ik hoop jullie ook! Tot snel!

Ik ben Bodien Janse, 22 jaar en woon in Vlissingen.
Ik heb mijn SPW diploma niveau 4 behaald in 2009.
Elke dag kom ik met veel plezier en enthousiasme voor
de kinderen zorgen van kinderdagverblijf Lien.
Ik vind het leuk om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen
en elke dag nieuwe dingen leren.
Hiernaast werk ik in een kledingzaak in Domburg.
In mijn vrije tijd winkel ik graag, met vrienden wat gaan drinken,
bioscoopje pakken met mijn vriend, ontspannen in de sauna,
sporten en piano spelen.

Ik ben Maaike Veen en ik ben 21 jaar.
Ik ben geboren in Vlissingen maar ik woon nu in
Middelburg samen met mijn vriend. Ik zal voornamelijk
in de weekenden werken, omdat ik door de week naar
school moet en stage moet lopen.
Ik zit nu in het laatste jaar van Pedagogiek en wil hierna
de studie Orthopedagogiek volgen.
Tijdens deze studie wil ik nog steeds hier blijven werken.
Op de foto zie je mij met kinderen in India. Reizen is een van mijn passies en ik hoop dit
nog veel vaker te kunnen doen.
Verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te lezen en vind ik het gezellig om met
vrienden en familie af te spreken. Dan gaan we naar de bioscoop,
gezellig een terrasje pakken, koken we voor elkaar of gaan we iets anders gezelligs doen.
Ook zit ik bij de reddingsbrigade en help ik daar mee bij veel
verschillende activiteiten zoals vrijwilligerswerk bij de jeugdstranddag.
Ik hoop jullie allemaal snel te zien!

Ik ben Karin Stroo. Ik woon in Vlissingen . Ik woon nog
thuis samen met mijn ouders en mijn broer.
Vorig jaar heb ik de opleiding ‘helpende zorg & welzijn’
die ik volgde behaald. Die opleiding deed ik op ROC in
Goes. Ik heb twee jaar met veel plezier stage gelopen bij
kinderdagverblijf Baloe in Vlissingen, waar ik onder
andere de kinderen van Eveline verzorgde.
Verder hou ik er van om leuke dingen te doen, zoals
lekker winkelen met vriendinnen, uit eten gaan, naar de
bioscoop, zwemmen en om naar het strand te gaan met
lekker weer. Ik heb ook nog een paar oppas kindjes en
mijn nichtjes waar ik graag op pas. Daar doe ik ook
regelmatig leuke dingen mee zoals de hertjes en eendjes
voeren, in de ballenbak spelen, gezellig naar de speeltuin
of lekker een stukje wandelen. Ik kijk er erg naar uit om
op het kinderdagverblijf te gaan werken!

