Twee vacatures voor pedagogisch medewerkster (3 dagen en 4 dagen)
Fienelien is een kleinschalig kinderdagverblijf in het Haagse Bezuidenhout en in VoorburgLeidschendam dat dagopvang biedt aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Onze locatie aan de Bezuidenhoutseweg zoekt per 15 augustus 2019 twee leidsters.
Belangrijk om te hebben:
• Relevante diploma om in de kinderopvang te werken
• In bezit van Kinder EHBO is een pré, maar we geven je ook de mogelijkheid om deze te
behalen.
• Affiniteit met de Vrije School / antroposofie is ook een pré
Wat kan je bij ons verwachten?
We beginnen de dag met het ochtendritueel. Met een liedje heten we iedereen welkom, waarbij elk kind
even wordt genoemd. Zo voelen de kinderen zich gezien en gehoord. Verder zingen we liedjes en
vertellen we verhaaltjes/gedichtjes die passen bij de seizoenen van het jaar. Ook hebben we het er met
de kinderen over wat voor weer het die dag is. We nemen ze mee in een kort fantasieverhaaltje. Ritme
en herhaling is belangrijk. We variëren met de liedjes en verhaaltjes binnen een vast ritme, dit zorgt
voor herkenning bij de kinderen en een veilig gevoel.
We gaan elke dag naar buiten, vaak naar het bos of de speeltuin. Soms wordt er ook in de tuin
gespeeld. We vinden het belangrijk dat de kinderen buiten de natuur ontdekken en mogen daarbij ook
vies worden.
We bakken regelmatig broodjes met de kinderen, die met soep worden gegeten bij de lunch. Er zijn
door het hele jaar heen activiteiten die passen bij de seizoenen van het jaar en bij de jaarfeesten.
Bijvoorbeeld lampionnetjes maken met St. Maarten.
Op Fienelien eten we biologisch en tussen de middag altijd warm. Daarnaast maken we gebruik van
natuurlijke verzorgingsproducten, speelgoed en materialen.
We gaan uit van een positieve benadering naar de kinderen toe. In plaats van te zeggen wat ze niet
mogen, vertellen we juist wat we graag wel willen. Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en
zorgt ook voor een prettigere sfeer.
En verder:
• Een team met leuke collega's
• Werkomgeving die aan kan voelen als thuis
• Regelmatige verdiepingsavonden met je collega's en andere locaties
• Veel buiten zijn, zoals buiten spelen en buiten eten met de kinderen
Interesse?
Spreekt dit je aan? Wil je graag een keer komen kijken? Mail naar info@fienelien.nl t.a.v Patricia
Matzinger. Voor meer informatie zie: www.fienelien.nl
Met vriendelijke groet,
Patricia Matzinger
Locatiemanager Fienelien KDV
Aanwezig op maandag, woensdag, vrijdag
Fienelien online: Website - LinkedIn - Facebook
Venestraat 119, Leidschendam 070 - 412 78 39
De Sillestraat 11, Den Haag 070 - 359 67 78
Bezuidenhoutseweg 125, Den Haag 070 - 449 23 30

