Ben je creatief, goed in de omgang met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en wil jij
graag onderdeel zijn van een leuk team?
Wij zijn voor de regio’s Amersfoort, Oegstgeest, Waalre en Zwanenburg op zoek naar een:

Medewerker spel & activiteit
Wie zijn wij?
Kinderstralen is de specialist in de opvang van kinderen op basisscholen. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen zich prettig voelen tijdens de overblijf op scholen en doen er dan
ook alles aan om dat te faciliteren. ‘Gewoon een warm nest’, is wat wij onze
overblijfkinderen bieden en natuurlijk ook zeker onze eigen medewerkers.
Wat ga je doen?
Samen met jouw collega’s van het overblijfteam begeleid je een groep kinderen bij de
lunch, binnen- en buitenspelen en verzorg je regelmatig leuke activiteiten voor de
kinderen. Je zorgt ervoor dat de kinderen zich houden aan de regels van de school, kunnen
ontspannen en energie opladen voor het vervolg van de schooldag. Je werkt nauw samen
met het lerarenteam, wat betekent dat je voor- en na de opvang even afstemt met de
leerkracht hoe het overblijven is verlopen. Eventuele bijzonderheden koppel je terug aan
je coördinator.
Wat vragen wij?
• Je hebt ervaring in het werken met kinderen (4-12 jaar)/hebt affiniteit met de
begeleiding van groepen kinderen;
• Je bent creatief, vind het leuk om (nieuwe) spel & activiteiten te bedenken en
weet kinderen hierin te enthousiasmeren;
• Je bent op schooldagen beschikbaar tijdens de lunchpauze;
• Je woont in de directe omgeving van de school;
• Je bent snel beschikbaar.
Enthousiast?
Ben je na het lezen van deze oproep super enthousiast om aan de slag te gaan? Reageer
dan snel door een korte motivatie en cv te sturen naar werkenbij@kinderstralen.nl Heb je
toch nog vragen? Bel dan naar ons Centraal Bureau, 030-244 48 99 (tot 16:00 uur).

