Zomerfeest
wederom een
succes

onafscheidelijk

pag 1.

pag . 2

De nieuwste
aanwinst van
kinderopvang
Boefje
pa g. 5

Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3

donderdag 15 mei 2014 | speciale editie

Boefje bestaat 5 jaar!!!
Kinderopvang Boefje bestaat
alweer 5 jaar. Hierbij wat
losse stukjes geschreven door
Sabine, Luna, Kelly en
Charity.

door Charity

Het is al bijna 4 jaar geleden, toen ik
naar jullie een open sollicitatiebrief
stuurde. Ik weet nog heel goed dat ik
het in de pauze van mijn stage op een
basisschool stuurde en ik in diezelfde
pauze werd gebeld voor een

uitnodiging om op gesprek te komen.
Ik geloof dat ik de volgende dag
langs kwam en ja hoor nog diezelfde
dag hoorde ik dat ik was
aangenomen! Tot op de dag van
vandaag ben ik blij dat ik de keuze
heb genomen om bij jullie te komen
werken! Ik zal jullie vertellen
waarom ik hier zo blij mee ben. Ten
eerste omdat we een superleuk, jong
(ja, jij ook Marga) en dynamisch
team zijn, die goed op elkaar
ingespeeld is. Daarnaast natuurlijk
ieder
jaar
weer
het
leuke
personeelsuitje, waarbij we de andere
collega's flink in de maling proberen
te nemen. Genieten haha!

Maar, er is natuurlijk ook een
serieuze kant. Zo is Boefje flink
gegroeid en worden we steeds
professioneler, met natuurlijk als
pronkstuk de mooie witte bus. Zoals
de kinderen zeggen 'Michael'.
Michael wordt gebruikt om de
boefjes naar school te brengen,
zwemles en voor leuke uitstapjes.
Waar zouden we nu nog zijn zonder
Michael?!?! Lieve Marga, Angela en
Rob. Ik ben super blij met jullie als
werkgever en we gaan op naar de
volgende 5 jaar!!

door Kelly
Ruim 3 jaar geleden werd ik gebeld
door Angela of ik interesse had voor
een baan bij Boefje. Ik was nog met
verlof. Wat een droom, weer terug in
de kinderopvang en bij mensen die ik
al ken. Ik ben nog steeds erg blij met
deze keuze. Chiara mocht mee naar
Boefje, geweldig. Toen Chiara7/8
weken was ben ik begonnen. Wat een
leuk jong team en heerlijk om weer
met kinderen te kunnen werken. Elk
jaar weer groeit onze kinderopvang
(kan ook niet anders, met zo'n leuk
team). Ik ben super blij met jullie
omdat: Er altijd mee gedacht wordt

Het superteam van Boefje!!

met ons, flexibel, voor elkaar klaar
staan, enthousiast naar elkaar toe,
open en eerlijk en af en toe een beetje
gekkigheid tussendoor. Het is elke
dag een plezier om naar het werk te
gaan. Vele kinderen (waaronder
Chiara) zien jullie ook echt als hun
"opa& oma" op de kinderopvang.
Wie wilt dat nou niet? Lieve Rob,
Marga en Angela bedankt voor alles
wat jullie de afgelopen jaren hebben
gedaan voor ons en op naar nog veel
meer
jaren!
#
TROTS
op
kinderopvang Boefje#

leuke
wist-u-datjes
door de
collega's

Kent u het
superteam van
Boefje?
door Luna

2 jaar geleden begon ik mijn stage bij
Boefje. Ik begon op de babygroep, dit
vond ik zo leuk dat ik hier graag zou
willen werken als BBL stagiaire. Dit
heb ik toen aan Rob, Marga en
Angela voorgesteld, en ook hun
waren hier enthousiast over! Nu werk
ik op de buitenschoolse opvang en
peuterspeelzaal en heb het onwijs
naar me zin. Buiten het feit dat Rob
en Marga mijn schoonouders zijn
hebben ze mij ook veel kunnen leren.
Dit jaar hoop ik af te studeren voor
PW3.
ZOMERFEEST!
door Charity
Ieder jaar vindt het zomerfeest plaats,
waarbij er geld wordt ingezameld
voor het goede doel KIKA. Op deze
dag worden er allerlei knutsels
verkocht, spelletjes gespeeld en is er
heerlijk eten. Ook dit jaar zal er een
zomerfeest plaatsvinden, waarvan de
voorbereidingen
binnenkort
beginnen. Het thema is elk jaar weer
een verassing. Eén ding is zeker. Het
gaat weer een mooie dag worden,
waarbij we veel blije kinderen zullen
zien!

door Sabine -In februari 2010 begon ik bij Boefje met
werken. Wij begonnen klein met minder groepen en
minder leidsters. De werktijden waren ook nog
anders en helemaal geen pauze. Al gauw kwam daar
verandering in. De groepen werden groter. Er werden
ook pauzes in gelast wat toch ook wel heel erg fijn
was. En langere openingstijden. Ik begon op een
kleine oppervlakte op de babygroep. Na 1,5 jaar vond
ik het leuk geweest en zocht weer een nieuwe
uitdaging op de peutergroep waar ik met veel plezier
gewerkt heb!!!!! Er is een tweede BSO bijgekomen en
daar

mocht ik heen. In het begin moest ik heel erg wennen
aan het idee omdat het toch andere werktijden zijn en
je bent meer op jezelf. Toch vind ik het ook wel een
eer dat ik de BSO mag opstarten wat al aardig gelukt
is. Ik ben super blij met Rob die je met alles
tegemoet wil komen. Rob, Marga en Angela hebben
het beste met je voor. Dit waardeer ik heel erg!!! Wat
is nou beter dan werkgevers die zo flexibel zijn met
wensen en behoeftes van het personeel?? Je mag
met allerlei ideeën komen, en jullie staan er altijd
voor open. Ik heb hier een leuke tijd op Boefje en
hoop er nog lang van te kunnen genieten samen met
jullie!!!

Wist-u-datjes deel 2
door alle collega's
- Angela veel afgevallen is. Marga en
Rob ook steeds lijnen?! Als Marga er
niet is, Rob dan stiekem even niet
meer aan het lijnen is.
- Rob altijd zeg dat wij 'dingen
slopen'?
- Angela verdwaalde toen ze met de
kids naar het Amsterdamse bos ging?
- Rob en Marga eindelijk een
'rustdag' hebben ingepland?
- Angela een stopwoordje heeft
'nou?' Zelfs Jill neemt deze over!
- Angela kaasmandje zegt i.p.v.
maaskantje

door de collega's
- Angela heel goed Bert van Ernie
kan na doen als ze lacht? Het leuke
is dat ze het zelf niet doorheeft....
- Marga altijd met 10 dingen
tegelijk bezig is?
- Marga en Rob over 5 auto's
beschikken?
- Boefje aan al meer dan 100
kinderen opvang biedt?
- Wij heel blij zijn met werkgevers
als Marga en Angela?
- Boefje nog steeds groeiende is?
- Je Rob zijn luchtje op de
peutergroep ruikt? We hoeven nooit
te kijken of hij al aanwezig is.
- Ze alle 3 stapelgek zijn op Jill?
- Rob geen afstand kan doen van
zijn vertrouwde X5? Er zijn al
meerdere proefritjes gemaakt met
andere auto's, maar uiteindelijk won
de X5 alsnog.
- Meerdere kinderen Marga 'oma'
noemen?
- Angela vaak de pannen zwart laat
aankoeken?
- Angela tussen de middag altijd
warm eet en daar heel trots op is?
En in het weekend een zak chips
leeg eet..

