
PlusKinderopvang van 0-12 
ZuidNieuwsbrief

Even voorstellen, het nieuwe team van KindPunt Zuid 
Mijn naam is Anouk Vredenburg, 29 jaar oud en ik woon 
samen met mijn vriend in Meppel. In mijn vrije tijd vind ik 
het heerlijk om in het bos te gaan wandelen en bij vrienden en 
familie op bezoek te gaan. Ik werk nu ongeveer anderhalf jaar 
op de locatie Kindcentrum Stadskwartier als locatiecoördina-
tor. Met veel plezier ga ik ondersteunen bij de start van onze 
nieuwe locatie. Ik zie u graag bij KindPunt Zuid.

Mijn naam is Marjanne Stoffer, 33 jaar en ik woon samen met mijn vriend in 
Kolderveen, Nijeveen. In mijn vrije tijd ben ik graag rondom huis bezig, aan 
het klussen, in de tuin of in mijn moestuin. Ook hou ik ervan om een stuk te 
gaan hardlopen of wandelen.  Ik werk al ruim 13 jaar in de kinderopvang en 
werk nu alweer 5 jaar op de locatie Anne Frank binnen PlusKinderopvang. Het 
lijkt mij erg leuk om een locatie vanaf de start op de gaan bouwen en voor de 
kinderen een fijne plek te creëren  om op te groeien. Je zult mij in het begin op 
alle groepen tegenkomen. Ik heb er zin in om jullie te gaan ontmoeten! 

Hallo! Ik ben Christian Wolters en ik ben 22 jaar oud. Iedere ochtend reis ik 
met veel plezier van Leeuwarden naar Meppel. Sinds dit schooljaar ben ik 
werkzaam als vakleerkracht bewegingsonderwijs bij stichting KindPunt op 
verschillende locaties. Je kunt mij ook kennen van Peutergym op vrijdagoch-
tend. Naast het gymmeester zijn, ben ik na schooltijd te vinden bij de buiten-
schoolse opvang van Plus. Het afgelopen anderhalf jaar was dit bij Kindcen-
trum Stadskwartier en Kindcentrum Anne Frank. Vanaf januari ben ik drie 
middagen werkzaam op de BSO van KindPunt Zuid. Ik kijk ernaar uit om 
samen met uw kind een ontdekkingsreis met nieuwe ervaringen aan te gaan. 

Ik ben Danique Breekveldt, ik ben 21 jaar en ik woon in Meppel. 
Sinds 2 jaar maak ik deel uit van het team van Plus Kinderopvang. 
Vanaf januari 2021 mag ik gaan werken op Kindpunt Zuid, ik heb 
veel zin in dit nieuwe avontuur. Het mooiste aan mijn werk vind ik 
de kinderen zien ontwikkelen, ontdekken en genieten!
Jullie zullen mij in het begin op alle groepen tegen kunnen komen en 
ik kijk er naar uit iedereen te leren kennen. 

Wilt u meer informa�e over de mogelijkheden op deze loca�e?
Kijk dan op www.pluskinderopvang.nl of neem contact met ons op via 0522- 726800.


