
 
 
 

Buitenschoolse opvang Olles Huis zoekt een Oermoeder (of -vader)! 
 
En dan weet jíj precies wat wij bedoelen: iemand die het antroposofische mensbeeld zo goed 
verstaat en dat van nature overbrengt op de jonge kinderen (4-7 jaar) van ons Bessenland. Iemand 
die we niets meer hoeven te vertellen over Jaarfeesten, over voorleven, over het zingen van liederen, 
laat staan over de manier waarop jij met de ruimte in jouw Bessenland omgaat.  
 
We vragen daarnaast van jou dat je samen met ons een stevig fundament onder Olles Huis neerzet. 
Antroposofisch Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Olles Huis is een half jaar geopend.  En 
samen werken wij hard aan dit fundament. Onze medewerkers kennen onze pedagogische visie en 
vertalen deze zelf naar de verschillende groepen. Dit betekent veel vrijheid en mogelijkheid om zelf 
invulling te geven aan je werk maar het betekent ook verantwoordelijkheid durven nemen en 
dragen. 
 
Natuurlijk doen wij dit niet alleen. Wij zijn direct verbonden aan Wonnebald en werken nauw met 
hen samen. Een basisschool in Den Haag met een antroposofische visie op het onderwijs. Wij zijn 
nauw verbonden aan De Sprank. Zij verzorgen de buitenschoolse opvang op de Vrijeschool Den Haag. 
Door middel van het verzorgen van workshops worden kennis en ervaring uitgewisseld. Iets wat ook 
jij, als doorleefd antroposofisch mens, graag wil: blijven ontwikkelen op verschillende gebieden. 
 
Ben jij het? Dan zien je motivatie graag tegemoet: info@olleshuis.nl 
 
Ben jij het (nog) niet (helemaal)? Ook dan willen we je graag ontmoeten want 
 

KDV en BSO Olles Huis zoekt ook 
Oproepkrachten en Vrijwilligers 

(12 uur per week) 
 
Dus, wil je bij Olles Huis, een veilige, warme plek met een huiselijke sfeer, alles leren over onze 
antroposofische visie? Wil je zelf ervaren hoe in een rustige, groene omgeving kinderen alle ruimte 
wordt geboden om zich vrijuit te kunnen ontwikkelen? 
Waar het ritme, activiteiten en speelgoed van natuurlijke materialen passen bij de verschillende 
ontwikkelingsfasen en behoeften van de kinderen. Waar de ruimtes met zorg en schoonheid zijn 
ingericht en zo rust, omhulling en veiligheid bieden. Waar vanzelfsprekend gezonde, biologisch 
dynamische voeding en verzorgingsproducten bij horen. 
Olles Huis, een plek waar ouders hun kind(eren) met een gerust hart aan onze zorg toevertrouwen. 
 
Ook dan zien we graag je schriftelijke toelichting en jou CV op info@olleshuis.nl tegemoet.  
 
Wil je alvast wat meer weten over Olles Huis? Kijk dan op www.olleshuis.nl.  
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