Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Annemiek
Opvangdagen:
Maandag, dinsdag en donderdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Annemiek is een warme, gezellige en consequente gastouder (1963).
Ze is getrouwd met Martin en samen hebben zij drie volwassen kinderen (1988, 1989 en
1991). Ze wonen in het gezellige Hooglanderveen in een huis met een prachtige grote
tuin, waar het kippenhok en het konijnenhok staan.
Voor de kinderen is er een glijbaan en veel ander buitenspeelgoed, zodat de kinderen zich
niet hoeven te vervelen.
Werkervaring
Annemiek is al jaren gastouder. Ze is gestart met haar gastouderopvang omdat ze altijd
zo vrolijk werd van kinderen om zich heen. En in al die jaren is dat nog niet veranderd. Het
huis van Annemieke is een veilige plek om kinderen op te vangen. Dat vindt Annemiek
ook belangrijk. Op die manier kan zij de gastouderopvang bieden die zij prettig vindt en
waarvan zij vindt dat het de juiste opvang is voor de kinderen.

Annemieks opvang
In Annemieks huis heeft zij in de achterkamer van haar woonkamer een speciaal hoekje
gemaakt voor de kinderen. Hier liggen veel soorten speelgoed en spelletjes. Maar ze zijn
ook veel buiten in de grote tuin.
Annemiek vindt het belangrijk dat kinderen zich thuis en veilig voelen. Duidelijkheid vindt
zij belangrijk en daarom stelt ze grenzen, maar binnen die grenzen mag er veel. Annemiek
is daarin zeer consequent.
Bij Annemiek zullen de kinderen niet veel 'moeten', want dat moeten ze hun hele verdere
leven al. Daarom geeft ze de kinderen de ruimte om zelf te spelen en te ontdekken. Ze
mogen zelf uitzoeken wat ze willen doen en Annemiek is er voor ze als dat nodig is.
Annemiek vindt gezonde voeding erg belangrijk. Dit is dan ook zeker iets waar zij goed op
let tijdens de opvang.

Wat wij vinden van Annemiek
Annemiek is een zeer ervaren gastouder. Ze is ondernemend en duidelijk. Annemiek geeft
duidelijk aan wat haar grenzen zijn en daarbinnen zorgt ze er altijd voor dat de kinderen
een fijne dag hebben. Wij werken graag met Annemiek samen.

