ZOEK JIJ EEN
MAATSCHAPPELIJKE STAGE?

Doe mee met FIER!kids
Voor het vijfde jaar organiseren wij op 1e en 2e paasdag FIER! Hét Smaak & Vermaakfestival op het erf en
in de wei van bioboerderij ’t Schop. Een leuk festival met gemiddeld 3.500 bezoekers. De organisatie van
de komende editie (zondag 21 en maandag 22 april 2019) is al in volle gang. De eerste bands zijn alweer
vastgelegd. Het Foodplein neemt al smakelijke vormen aan. En… we zijn aan de slag om ons kinderprogramma extra op de kaart te zetten. Voor het eerst organiseren we ook voor onze jeugdige bezoekers (ongeveer 4
t/m 10-plus) een heus kinderfestival met muziek, eten en leuke activiteiten.
Over FIER!kids
Het idee van dit kinderfestival is dat we op maandag 22 april tussen 13.00 en 18.00 uur verschillende activiteiten organiseren per leeftijdsgroep. De ‘ingrediënten’ voor het kinderprogramma zijn: muziek, (biologisch)
eten, creatief, natuur en de boerderij. Er komt een aparte locatie op het erf, met een ‘mini’-bar, een vrije
speelruimte voor de kleinere kids én een chillplek (met wifi) voor de wat ouderen. Er zijn verschillende
soorten activiteiten: op pad met de boswachter, broodbakken, timmeren, handlettering, slagwerk, verhalen
vertellen, een silent disco en nog veel meer.
Maatschappelijke stagiaires gezocht!
We zijn op zoek naar jonge, enthousiaste begeleiders (vanaf 14 jaar) die het leuk vinden om van FIER!kids
een succes te maken.
Wat moet je doen?
• Je helpt op zaterdag 20 april met het opbouwen van het FIER!kids-festivalterrein (8 uur).
• Je begeleidt op maandag 21 april kleine groepjes kinderen in de leeftijd van 3 tot 10+ jaar bij
verschillende activiteiten (7 uur).
• Je helpt op maandag 21 april met het opruimen van het FIER!kids-festivalterrein (3 uur; dit is meteen na
afloop van het kinderprogramma).
• Optioneel: je bent ook van harte welkom om op dinsdag 22 april mee te helpen met opruimen
(hier krijg je extra uren voor).
Wat krijg je van ons?
Je verdient voor jouw maatschappelijke stage geen geld, want het is vrijwilligerswerk. Wat krijg je wel:
•
•
•
•
•

Een superleuke dag samen met een enthousiaste groep jonge begeleiders.
Je doet ervaring op met het begeleiden van groepen kinderen.
Je krijgt tijdens het opbouwen en het festival eten en drinken van ons.
FIER!kids-kleding, zodat je meteen goed opvalt.
Een duidelijk aanspreekpunt voor de uitvoering en afronding van jouw Maatschappelijke Stage.

Meld je nu aan als begeleider van FIER!kids
Vind jij kinderen leuk? Wil jij op een toffe manier jouw Maatschappelijke Stage invullen? En wil jij helpen
om van de eerste editie van FIER!kids een succes te maken? Meld je dan nu aan door jouw naam, leeftijd,
e-mailadres en telefoonnummer te mailen naar info@festivalfier.nl t.a.v. het kinderprogramma. Geef ook
even aan dat het om een maatschappelijke stage gaat.
Na aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!
P.s. vraag ook aan je vrienden en vriendinnen of ze mee willen doen! #gezelligheid #FIER!kids

