April 2019

Nieuwsbief kinderdagverblijf SOOSje.
Personele bezetting.
We gaan het voorjaar tegemoet en laten de griepperiode achter ons. Met het zwangerschapsverlof
van Debby in het voorruitzicht hebben we het personele bezettingsplaatje tot 1 mei rond:
Maandag
Rupsen:
Alicia
Martine

Dinsdag
Rupsen:
Laura
Melissa

Vlinders:
Laura

Vlinders:
Alicia

Woensdag
Rupsen +
Vlinders:
Henriëtte
Nathalie

Donderdag
Rupsen:
Alicia
Laura

Vrijdag
Rupsen +
Vlinders:
Henriëtte (och)
Martine

Vlinders:
Martine

In geval van vakantie, verlof en/of ziekte kan van deze planning afgeweken worden. In die situaties
kunnen Majida, Melissa en Nathalie deze diensten overnemen.
Ons streven is natuurlijk om zoveel mogelijk dezelfde vaste gezichten op de groep hebben.

Voorstellen nieuwe pedagogisch medewerker
Hallo allemaal,
Mijn naam is Henriëtte, ik ben ongehuwd en woonachtig in het prachtige Nijmegen.
In het verleden ben ik jarenlang werkzaam geweest als groepsleidster o.a. in een
kinderbeschermingstehuis. Hier had ik samen met mijn collega’s de zorg en begeleiding over een
groep kinderen in de leeftijd van 1 jaar tot 14 jaar.
Op enig moment heb ik een overstap naar een andere branche gemaakt en ben gaan werken bij een
overheidsinstantie. De voorliefde voor kinderen en hun ontwikkeling heb ik echter al die tijd
behouden. Zo logeerde mijn nichtjes en neefjes regelmatig weekenden bij mij.
Nu is de tijd rijp om mijn oude passie -het (ver)zorgen en begeleiden van kinderen in hun
ontwikkeling- weer op te pakken. Ik mag bij Stichting Soos het team komen versterken en zal zowel
in de kinderopvang als BSO ingezet worden.
Het kleinschalige karakter van Stichting Soos spreekt mij zeer aan. Naar mijn mening draagt dit
positief bij tot het opbouwen van een hechte band met de kinderen en de ouders.
Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen en zich zo veilig en optimaal kunnen
ontwikkelen. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan. Mijn werkdagen zijn woensdag en vrijdag
ochtend.
Graag tot ziens bij Stichting SOOS.

Nathalie met vakantie
Onze coördinator Nathalie is van 15 april t/m 6 mei op vakantie. Tijdens de afwezigheid van Nathalie
neemt Laura haar taken over. Heb je vragen, spreek Laura dan gerust aan. Mailen kan ook: Laura is
bereikbaar op het mailadres van Nathalie: nathalie.vanraaij@stichtingsoos.nl

Oudertevredenheidsonderzoek
Om kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren, wordt er in mei een
oudertevredenheidsonderzoek gehouden. De uitleg en een uitnodiging tot deelname van dit digitale
onderzoek ontvang je via de mail

Debby met zwangerschapsverlof.
Ze zal van 1 april tot 9 augustus met verlof zijn.
Debby bedankt iedereen voor alle cadeautjes.

