Beste ouder(s)/verzorger(s),

Even voorstellen…
Per 1 november zal ik als Locatiemanager in Oude-Tonge en Bruinisse aan de
slag gaan en graag stel ik mij hierbij vast aan u voor.

Mijn naam is Annemiek Buijs en ik ben 39 jaar.
Ik ben de moeder van Isa, die nu in groep 3 zit, en Cas, die net
gestart is in de nieuwe peutergroep op de Nobelaer.
Lang geleden heb ik de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener afgerond, maar heb uiteindelijk mijn geluk gevonden
in het runnen van een paardenrusthuis, vlakbij Achthuizen.
Deze fulltime baan kan ik tot mijn grote vreugde combineren
met het fulltime moederschap, al is dat soms wel erg druk.
In mijn vrije tijd doe ik het liefst leuke dingen met mijn kinderen
of vrienden en af en toe rij ik een rondje paard.

Mijn naam is Margriet Oevermans, geboren op 16 juni 1962 in Dordrecht. Ik heb
ruim 25 jaar in Utrecht gewoond maar woon sinds 4 jaar vanwege de liefde in ’sGravendeel. Ik ben moeder van twee dochters (26 en 23) en bonusmoeder van
een zoon en een dochter van mijn man Peter (27 en 25).

Ik vind het leuk om via de oudercommissie wat meer betrokken
te zijn bij de school en de ontwikkeling van (mijn) kinderen.

Ik ben opgegroeid in Barendrecht en Rhoon. Als klein meisje wist ik nog niet
precies wat ik wilde worden maar zeker was wel dat het met kinderen zou zijn.
Na de middelbare school heb ik een periode als verpleegster gewerkt en ben ik
op 27 jarige leeftijd in de kinderopvang terecht gekomen.

Hallo,

Ik zie de afgelopen “kinderopvangjaren” als een reis waarbij ik steeds weer nieuwe gebieden ontdek. In de eerste 7 jaar ben ik werkzaam geweest als pedagogisch medewerker in alle dagopvang groepen. Parallel hieraan heb ik de MBO
IW opleiding met een specialisatie pedagogiek gevolgd. Gedurende de reis heb
ik me onder andere gespecialiseerd in de volgende onderwerpen: de pedagogische ontwikkeling van kinderen van 0–12 jaar, samen spelen en leren, beleidsontwikkeling in de kinderopvang en het organiseren van activiteiten.
Gedurende de 10 jaar die daarop volgde ben ik eerst werkzaam geweest als
adjunct en na 3 jaar als manager. In Utrecht heb ik aan de wieg gestaan van het
beleid ten aanzien van het pedagogisch plan, de pedagogiek van Reggio Emilia
en het HKZ kwaliteitsmodel. Omdat “ een leven lang leren” mijn lijfspreuk blijft
heb ik in die tijd de HBO opleiding Personeel en Organisatie gevolgd.
In de afgelopen 10 jaar van de reis heb ik voornamelijk als interim manager gewerkt. Ik heb in veel keukens van verschillende kinderopvangorganisaties mogen
kijken en heb daar veel van geleerd. Toch merkte ik steeds vaker dat de behoefte aan (weer) een vaste baan waarbij ik een fijne band kan opbouwen met de
kleine en grote mensen om mij heen alsmaar groeide. Dus toen ik de vacature
van deze functie tegen kwam aarzelde ik geen moment!

Ik stel mij graag aan jullie voor.
Mijn naam is Carmen Knoope, moeder van Mees en samen met mijn
partner wonen we in Oude-Tonge.
Ik ben afgestudeerd basisschooldocente, maar heb inmiddels al 5 jaar een eigen taartenbedrijf
waar ik vele bruids- en verjaardagsopdrachten mag maken. Ik
houd ervan creatief en actief bezig te zijn. Naast mijn werk geef
ik training bij Vivace, de twirlvereniging, waar ik zelf ook 20 jaar
actief ben geweest als sporter.
Ik heb mij aangemeld bij de oudercommissie, omdat ik graag
betrokken wil zijn en een positieve en actieve bijdrage wil leveren aan de organisatie van de kinderopvang en het welzijn van
onze kinderen. Uiteindelijk willen we allemaal dat onze kinderen kunnen leren en spelen in een veilige en fijne omgeving.
Ik hoop met mijn achtergrond zowel binnen de organisatie als
voor ons ouders van waarde te kunnen zijn. Schroom alsjeblieft
niet ons te benaderen met jullie ervaringen en/of op- en aanmerkingen. Samen maken we het verschil!

Ik heb er erg veel zin in om met zowel iedereen én Het Kinderpaleis kennis te
maken en hoop op een lange en fijne samenwerking.
Tot snel, Margriet

Nieuws
Margriet Oervermans is de nieuwe locatiemanager voor het peuterpaleis in de Nobelaer. Zij is te bereiken op 640750 of via de mail: margriet@kinderopvang-hetkinderpaleis.nl
Als u wilt bellen met het peuterpaleis om uw kind af te melden of een vraag te stellen aan een van de
pedagogisch medewerkers dan kunt u bellen met het telefoonnummer van de school 642181.
Vanaf 15 november gaat Nienke Bruggeman starten naast Isca als pedagogisch medewerker op de
groep. Nienke werkt al een aantal jaren bij Het Kinderpaleis op de peutergroep aan de Emmastraat in
Oude-Tonge.
Amanda gaat haar taak als pedagogisch coach weer verder oppakken.

