Dagopvangvrijwilliger
Wil jij het graag iedereen naar de zin maken? En geniet jij ervan om
samen met de kinderen leuke activiteiten te ondernemen? Lees dan snel
verder.

Wie zijn wij?
Binnen Kinderdagopvang Binnenveld bieden we pedagogische ontwikkelingsstimulering en
integrale verpleegkundige zorg aan zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar met een
verpleegkundige zorg en hulpvraag. Wij bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarin we
werken vanuit mogelijkheden en samen op zoek gaan naar blijde momenten in interactie en
spel die aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren en behoeften van het kind.
Want..

‘Klein plezier, is sterker dan grote zorgen’
De zorg wordt gegeven door een pedagogisch team van pedagogisch medewerkers,
(kinder)verpleegkundigen en vrijwilligers.

Werkzaamheden
Op onze dagopvang hebben we een vast dagritme, met daarin ruimte voor activiteiten. Denk aan
activiteiten op creatief gebied zoals knutselen, op actief gebied zoals bewegen en wandelen, op
belevingsgebied zoals snoezelen of een spelletje.
Om de kinderen hierbij extra aandacht te geven, zoeken we naar vrijwilligers die onder leiding van de
pedagogisch medewerkers mee willen helpen bij deze activiteiten.
En verder koffie zetten, meehelpen bij het voorbereiden van de fruit- en eetmomenten, de (af)was en
alles wat verder ter tafel komt om die ene fijne dag voor iedereen neer te zetten. En natuurlijk hoort bij
het verzorgen van anderen ook het zelf aanschuiven aan tafel.

Wij vragen
Een man of vrouw die het fijn vindt om iedereen een warm welkom te bieden, of het nu een
beroepskracht is, een ouder of het kind. Iemand die vanuit een gastvrije houding, aandacht, respect,
en betrokkenheid, er voor zorgt dat iedereen een fijne dag heeft.

Wij bieden
Een prachtige werkplek, waarin we met elkaar met liefde voor de kinderen een mooie dag
neerzetten. Een ieder op zijn of haar eigen manier.

Tijdsbesteding
Wij zoeken vrijwilligers op maandag, dinsdag en donderdag.
Ochtenddienst: 8.30 – 13.00 uur
Middagdienst: 13.00 – 16.30 uur

Frequentie
Wekelijks (tweewekelijks is ook bespreekbaar)

Meer informatie
Enthousiast geworden? Of wil je meer informatie?
Bel of mail onze Coördinator Vrijwilligers, Akkie Heeres.
Telefoon: 0342-405205
Mailadres: vw@kinderhospicebinnenveld.nl

