Vrijwilliger in de Kinderopvang?
Word vrijwilliger op onze Tussen schoolse
opvang, of Peuteropvang!
Voor verschillende locaties in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw, zijn wij op zoek
naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers.
Wie ben jij?
Net als je collega vrijwilligers, ben je “between jobs”, gestopt met werken, met pensioen, of je wilt
naast je studie/uitkering je tijd fijn besteden.
Door de week, in de ochtend, of tijdens de lunch heb je tijd te besteden, die je graag doorbrengt met
kinderen.
Je werkt daarbij graag met kinderen tussen de 2-4 jaar (peuteropvang) en/of 4-12 jaar (tussen
schoolse opvang).







Je bent enthousiast en actief.
Je bent in staat om de verantwoording voor de kinderen te dragen als ze bij je zijn.
Je hoeft niet in het bezit te zijn van een gerichte opleiding, ook zonder kan je direct aan de slag
binnen ons team. Wij trainen je namelijk ‘on-the-job’.
Je spreekt verstaanbaar Nederlands.
Als je bij ons komt werken, vragen we een recente VOG van je, gericht op de kinderopvang.
Je wilt kinderen graag een leuke tijd geven en in een team werken.

Met jouw hart voor kinderen, staan wij te trappelen om je.
Wie zijn wij?
Wij zijn SkippyPePijN, een maatschappelijke kinderopvang in de gemeente Pijnacker Nootdorp.
We bieden Peuteropvang, Tussen schoolse (overblijf), 0—4 opvang en Buitenschoolse opvang aan.
Voor de Peuteropvang, en de Tussen schoolse opvang zoeken wij vrijwilligers die ons team willen
versterken.
Bij de Peuteropvang ondersteunen onze vrijwilligers bij leerzame ochtend voor kinderen van 2 – 4
jaar.
Op de tussen schoolse opvang, begeleiden de vrijwilligers de lunch van kinderen op hun basisschool.
Ook is er ruimte voor het bieden van actieve, creatieve of sportieve activiteiten na de lunch.
Ben jij super gemotiveerd om 1 van onze teams op deze manier te ondersteunen?
Dan zijn wij opzoek naar jou!
Vanwege uitbreiding, hebben onze hechte en gezellige teams namelijk behoefte aan meerdere
ondernemende en enthousiaste collega’s.

Wat ga je doen?
 Je begeleidt de kinderen tijdens de overblijf of de peuteropvang ochtend.
 Daarin creëer je rust, duidelijkheid, maar ook geborgenheid, sfeer, en vrolijke actie.
 Je doet dit samen met de kinderen en je collega’s.
 Je bedenkt en bereidt activiteiten voor.
 Je voert deze uit, denk hierbij aan knutselen, muziek of sportieve activiteiten.
Wat bieden wij jou?
Peuteropvang:
 Je werkt in de peuteropvang ongeveer 3 uur per ochtend.
 Je mag zelf aangeven welke dagen jou het beste uitkomen.
 In de schoolvakanties ben je vrij.
 Je krijgt een vrijwilligers vergoeding.
 De Peuteropvang teams werken onder begeleiding van een vestigingsmanager, waar je met als je
vragen terecht kunt.
Tussen schoolse opvang:
 Bij de tussen schoolse opvang van 12.00 tot 13.00 uur.
 Je mag zelf aangeven welke dagen jou het beste uitkomen.
 De TSO is tijdens schoolweken geopend op alle dagen van de week, behalve de woensdag.
 In de schoolvakanties ben je vrij.
 Je krijgt een vrijwilligers vergoeding.
 De TSO teams werken onder begeleiding van een TSO coördinator, waar je met als je vragen
terecht kunt.

Meelopen of speeddaten?
Neem gerust een kijkje op onze site www.skippypepijn.nl, als je meer over ons wilt weten.
Of kom een uurtje meedraaien.
Neem contact op met sollicitaties@skippypepijn.nl, of met de vestiging van je keuze.
De koffie staat klaar!

