
 

Werken in de kinderopvang houd je jong! 
Werken in de kinderopvang is leuk! Kinderen geven veel plezier, toveren een grote glimlach op 
je gezicht en geen dag is hetzelfde. Heeft u vroeger met kinderen of in de kinderopvang gewerkt 
en vindt u het leuk om dit werk weer op te pakken? Zijn uw kinderen steeds zelfstandiger 
geworden, is uw leven op orde, maar u bent zelf nog niet echt tot bloei gekomen. Dat kunt u nu 
veranderen! Kies voor fijn en betrokken werk in een branche waar uw hart ligt, kies voor Yes! 
Kinderopvang!  
 
Moederrol 
Werken bij Yes! Kinderopvang betekent werken in een buitengewoon betrokken organisatie. 
Gertrud Rosmolen werkt al ruim 10 jaar bij Yes!. Gertrud, we mogen Gerrie zeggen, is 52 jaar en 
werkt 13 uur op de buitenschoolse opvang van Yes!. De kinderen van Gerrie zijn al wat ouder en 
zelfstandig en daarom vindt Gerrie het heerlijk om op de bso te werken.  
Gerrie: ‘Werken met jonge kinderen houdt me fris en ik blijf zelf actief en in ontwikkeling. We 
doen leuke spelletjes met de kinderen, gaan een potje voetballen, hebben leuke gesprekken met 
elkaar en ik neem ook weleens mijn gitaar mee en dan zingen we liedjes met elkaar. En soms 
neem je de moederrol ook even over. Als team werken we nauw met elkaar samen. Waar je goed 
in bent, neem je mee en door samen te werken leer je weer van de ander. Dit geldt niet alleen 
voor ons, maar ook voor de kinderen. Mijn levenservaring als moeder deel ik met de kinderen, 
maar ook met collega’s en ouders. Hier word ik echt gelukkig van!’  
 
Leuke uitjes tijdens de vakantieopvang 
Bij Yes! Kinderopvang kunnen kinderen ook in de schoolvakanties komen spelen op de bso. 
Gerrie: ‘Tijdens de vakantieopvang doen we uitgebreidere activiteiten omdat we dan meer tijd 
hebben. We werken dan bijvoorbeeld met thema’s waardoor we meer tijd hebben om hier 
aandacht aan te besteden. Deze thema’s bedenken we samen met het team en we betrekken hier 
ook de kinderen bij. Ook gaan we regelmatig op uitje. Onlangs zijn we met de bus naar 
Feyenoord gegaan, wat een feest was dat!’  
 
Kom gerust eens langs 
Bent u enthousiast, actief, gemotiveerd, professioneel en vakkundig? Werkt u graag samen en 
bent u van nature energiek en flexibel? Kom dan eens langs bij Yes! Kinderopvang en bekijk 
samen met ons de mogelijkheden. En wie weet begint u binnenkort met een betaalde baan én 
pensioenopbouw! Mail uw motivatie en een kort curriculum vitae (cv) naar 
personeelszaken@yeskinderopvang.nl en vertel ons vooral waarom u solliciteert. Heeft u nog 
vragen? Bel dan naar 078 – 6121330. Of kijk op de website 
www.yeskinderopvang.nl/werken.html voor meer informatie over de vacature.  
 

 

http://www.yeskinderopvang.nl/werken.html
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Gerrie voetbalt regelmatig mee met de bso-kindjes 
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