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

Het gezin
Claudia (1982) komt uit Peru en is getrouwd met
Pieter. Samen hebben zij twee zonen, Daniël (2015) en Thomas (2017). Het gezin woont in
de Amersfoortse wijk Vathorst, met hun goudvissen.
De voertaal binnen het gezin is Nederlands, maar alle gezinsleden spreken ook Spaans.
Indien gewenst kan Claudia ook met de gastkinderen Spaans spreken.
Werkervaring
In 2007 emigreerde Claudia vanuit Peru naar Nederland om als au-pair te gaan werken bij
een gezin met drie kleine kinderen. Naast het zorgen voor de kinderen werkte Claudia ook
als Verzorgende IG in de gezondheidszorg bij oudere mensen. Met de komst van haar
eigen kinderen merkte Claudia dat de onregelmatige diensten haar gezinsleven niet ten
goede kwamen. Bovendien wil zij graag alle aandacht en liefde aan kinderen geven en
dus koos zijn voor datgene wat zij altijd het leukst had gevonden: het werken met
kinderen als gastouder.

Claudia's opvang
Claudia biedt een dagprogramma dat afgestemd is afgestemd op de leeftijden van de
kinderen die op de betreffende opvangdag aanwezig zijn. Ze houdt rekening met de
behoeften van ieder individuele kind, om hen zo de kans te geven te zijn wie ze willen zijn.
Claudia houdt van structuur en biedt de kinderen gedurende de dag dan ook de nodige
rust, regelmaat en duidelijkheid. Met baby's houdt zij zoveel mogelijk het ritme aan dat de
kinderen thuis ook gewend zijn.
Ook onderneemt zij verschillende gezamenlijke activiteiten zoals liedjes zingen, puzzelen,
kleuren, bouwen met lego, maar ook naar de kinderboerderij of de speeltuin gaan. Tijdens
de vrije speelmomenten begeleidt Claudia de kinderen en stimuleert ze hen hun fantasie
en ideeën tot uitdrukking te brengen.
Claudia werkt aan de hand van thema's: seizoenen, verjaardagen en feestdagen.
Dagindeling
Om een idee te krijgen van hoe een opvangdag bij Claudia eruit kan zien volgt hieronder
de algemene dagindeling. Deze kan per dag wijzigen als daar behoefte aan lijkt te zijn.
7:30 de eerste kinderen komen binnen en in overleg mogen de kinderen ook eerder
komen
9:30- 10:00 fruit eten en wat drinken
10:00 de baby’s / dreumesen die 2x slapen gaan naar bed.
11:30- 12:15 gezamenlijke lunch
12:30 kinderen die 's middags slapen gaan naar bed, kinderen die niet slapen gaan vrij
spelen / of
een gezamenlijke activiteit uitvoeren.
15:00 – 15:30 een gezond tussendoortje bestaande uit bijvoorbeeld yoghurt,
verschillende
groenten, paprika, komkommer, tomaatjes, rijstwafel en drinken daarna word een
gezamenlijke
activiteit uitgevoerd of buiten gespeeld afhankelijk van het weer.
17:00 Claudia begint met koken en de kinderen mogen even tv kijken of zelf spelen
18:00 de laatst kinderen worden opgehaald en in overleg kunnen de kinderen mee eten.
Wat wij vinden van Claudia
Claudia is een ontzettend lieve, warme vrouw die weet hoe belangrijk goede opvang voor
kinderen is. Ze werkt echt vanuit haar hart en is gek op al 'haar' gastkinderen. Wij werken
met veel plezier met haar samen.

