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

Het gezin
Gastouder Bianca (1983) woont samen met haar man (1981) en dochtertjes (2011 en
2013) in de Amersfoortse wijk Nieuwland. Bianca is een hele rustige, lieve gastouder die
echt staat voor goede, huiselijke opvang met aandacht voor ieder kind.
Bij het gezin in huis woont ook de hond Laika, een lieve labrador. Buiten lopen twee
krielkipjes in een ren. In de tuin staan bovendien een heel leuk speelhuisje en is er veel
ruimte om te spelen voor de kinderen.

Werkervaring
Na haar opleiding Sociaal Pedagogisch Werk heeft Bianca op een BSO en later op een
kinderdagverblijf gewerkt. Hier heeft zij nog de cursussen Uk & Puk (een programma voor
Voorschoolse Educatie), Taalvaardigheid en Overdrachtstraining gevolgd en daarvoor
haar diploma's behaald.
Na tien jaar besloot Bianca haar eigen gastouderopvang te starten. Zij is groot
voorstander van knusse, kleine en intieme opvang en kon dat op het kinderdagverblijf niet
realiseren.
Bianca heeft altijd veel aandacht voor ieder individuele kind en is als gastouder het vaste
en vertrouwde gezicht voor de kinderen.

Bianca's opvang
Het dagritme in de opvang van Bianca is gebaseerd op de eet-, drink en
verschoonmomenten, waarbij baby's in hun eigen ritme daar tussendoor gaan. Door dit
vaste ritme biedt Bianca de kinderen rust, en regelmaat.
Tussen deze vaste momenten door organiseert Bianca diverse activiteiten. Er wordt veel
geknutseld en gekleurd, buiten gespeeld, maar ze gaat ook veel met de kinderen op pad
met de bolderkar en af en toe zelfs met de auto.
Dan gaan ze bijvoorbeeld naar de paarden van Bianca in Hoogland West, het bos of de
Soesterduinen. Eenmaal per jaar gaat Bianca met de kinderen naar het dierenpark.

Wat wij vinden van Bianca
Bianca is een hele stabiele, professionele gastouder. Ze is rustig en kent al 'haar'
kinderen heel goed. Met de gezinnen wordt goed overlegd en waar mogelijk beweegt
Bianca mee met het gezin. De kinderen die worden opgevangen door Bianca komen vaak
als baby binnen en gaan als vierjarige weer weg, waarna er vaak nog een broertje of zusje
bij Bianca blijft.
De kinderen die bij Bianca komen, kennen elkaar goed en dat maakt haar opvang heel
knus en gezellig.

