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

Het gezin
Elsje (1957) woont samen met haar dochter Anne (1992) en zoon Daan (1995) in
Amersfoort Nieuwland aan de rand van bedrijventerrein Calveen. Het gezin woont in een
vrijstaand huis met grote tuin en achterin de tuin een aparte opvangruimte met alle
voorzieningen voor Elsje's gastouderopvang.

Werkervaring
Voordat Elsje gastouder werd, werkte zij in het speciaal onderwijs met kinderen met
autisme. Al in die periode volgde zij de cursus gebarentaal die zij in haar opvang nog
steeds toepast. Omdat zij in het onderwijs niet genoeg toekwam aan de begeleiding van
individuele kinderen die dat (juist) extra nodig hadden, besloot zij gastouder te worden.

Elsje's opvang
Het belangrijkste voor Elsje is dat kinderen zich prettig en zelfverzekerd voelen. Elsje ze
daar graag bij helpen door ze te begeleiden in hun ontwikkeling op het gebied van spraak
en taal en op sociaal vlak. Dit gebeurt veelal in de vorm van spel. Ze geniet ervan de
kinderen te zien opgroeien en wil daar aan meebouwen.
Elsje is enorm creatief, ze is gek op tekenen, muziek maken en handwerken en doet dat
ook veelvuldig. Maar ze gaat ook iedere dag met de kinderen naar buiten. Een wandeling
naar de schaapjes, de eendjes, een broodje halen bij de bakker en soms zelfs naar de
markt. Ze kijkt goed naar wat de kinderen willen of nodig hebben en past daar het
dagprogramma op aan.

Wat wij vinden van Elsje
Elsje is een hele hartelijke, warme en bijzonder creatieve vrouw. Die creativiteit zie je
overal in haar opvangruimte terug. Zelfs de dagboekjes waarin ze regelmatig leuke
uitspraken of verhalen over de opvangdag in schrijft, worden door haar rijkelijk versierd.
Taal en spraak zijn Elsje's pijlers in de opvang. Ze benoemt alles en helpt de
woordenschat van kinderen te vergroten door telkens weer nieuwe thema's centraal te
stellen waarmee ze met de kinderen aan de slag gaat. Elsje is een hele open, lieve
gastouder met wie wij met heel veel plezier samenwerken.

