KINDEROPVANG ESKADEE
is op zoek naar….
Enthousiaste Vrijwilligers
voor het overblijven op scholen
Profiel:

M/V

Werkt u graag met kinderen?
Bent u sociaal en hulpvaardig aangelegd?
Draagt u graag een steentje bij in uw omgeving?
Herkent u uzelf hierin?
Of kent u iemand in uw omgeving?

Wij zoeken voor onze overblijfteams op alle basisscholen in gemeente Drimmelen

Enthousiaste Vrijwilligers M/V
voor het overblijven op basisscholen
Wat vragen wij :
Enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten een of meerdere dagen in de week, voor ongeveer 1,5 á
2 uur per dag (tussen de middag). Wij verzorgen op 8 basisscholen in gemeente Drimmelen (kernen
Made, Wagenberg, Terheijden, Hooge Zwaluwe) het overblijven.
Wat wordt verwacht van u, als vrijwilliger?
- het begeleiden van de kinderen tijdens de lunchpauze,
- luisteren naar de verhalen van de kinderen,
- zorgen voor een gezellige vertrouwde sfeer,
- na de lunch spelen (binnen of buiten) samen met de kinderen,
Kortom: een dankbare taak, want vrijwilligers zijn onmisbaar. Iets voor u?
Dagen en Tijden:
Op maandag, dinsdag en donderdag van ongeveer 11.30 uur tot 13.30 uur. (afhankelijk per school)
Wat bieden wij:
- U ontvangt een vrijwilligersvergoeding ad. € 8,40,
- U gaat werken in een prettig en deskundig team bij een dynamische organisatie voor kinderopvang.
- U kunt trainingen en workshops volgen, zoals kinder-EHBO.
- Daarnaast kunnen uw (klein)kinderen gratis overblijven, op de dag dat u zich als vrijwilliger inzet op de
school van uw kind.
- Indien u een momenteel uitkering ontvangt vanuit gemeente Drimmelen wordt u hierop niet gekort.
U ontvangt netto de vrijwilligersvergoeding.
Meer informatie?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze TSO –coördinator Yvonne de Rond op
06 – 55573073, mail: tso@eskadee.nl of surf naar www.eskadee.nl.
Reageren?
Stuur een e-mail naar tso@eskadee.nl of bel met Yvonne de Rond op 06- 555 73 073

Vertrouwde kinderopvang bij u in de buurt!
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