Hej og velkommen til min profil
Jeg hedder Cecilie Posey, jeg er fra 1988, gift med Nikolaj og
sammen har vi 2 piger, Lea fra 2014 og Luna fra 2017 og dem vil I
ofte kunne støde på herhjemme.
Jeg er nystartede dagplejer I Nykøbing Sj. fra 2021.
Jeg er startet som dagplejer fordi jeg elsker børn, især i den alder,
jeg syntes det er der de lærer og udvikler sig mest og jeg vil være
med på deres rejse, guide og støtte dem undervejs.
Jeg ønsker at skabe et trygt miljø i mit hjem, med nærvær og
omsorg i første række.
Jeg håber på et åbent og godt forældre samarbejde, så vi sammen
kan skabe et trygt miljø for børnene.

Min baggrund:
Jeg er i 2009 uddannet salgsassistent og har arbejdet mange år i
butik.
Har herefter arbejdet nogle år som handicaphjælper og den seneste
tid arbejdet indenfor rengøring.

Vi bor i et lille og hyggeligt hus på
Nyledsbakken (røg og dyrefrit) tæt på skoven,
men alligevel i byen. Jeg har en stor lukket og
børnevenlig have med gynger.
Jeg elsker naturen og vi kommer til at tilbringe
en masse tid udenfor i alt slags vejr.
Vi skal ud og opleve naturen omkring os, se,
røre og mærke omgivelserne.

Vores hverdag.
• Jeg vil tilpasse hverdagen efter den børnegruppe jeg har og
deres alder, hos mig skal det være trygt og hyggeligt at være.

• Vi skal bruge vores fælles legestue ”Giraffen” og mødes med
de andre dagplejere og deres børn 1 gang om ugen. I Giraffen
kan børnene lege på kryds og på tværs i de forskellige grupper
og lære de andre dagplejere at kende. Giraffen vil også være
et samlingspunkt for de forskellige højtider der i løbet af året
skal fejres som fastelavn, påske og jul.

• Jeg vil servere varieret kost, både varm og kold mad, samt
frugt og grønt.

I kan forvente en stille og rolig rummelig dagplejer, med ro og
nærvær, men samtidig også har plads til fis og ballade når der er
brug for det.
Hos mig skal vi synge, danse, hygge os og have det godt. Vi skal
lege, lære og udvikle os sammen.
Det skal være trygt for alle parter at komme i mit hjem.

I er velkomne til at komme forbi til et besøg og en kop kaffe.
Jeg glæder mig til at møde jer.
Mange hilsner
Cecilie Posey
Nyledsbakken 18
4500 Nykøbing.
Tlf. 53 64 11 98

