Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Liesbeth
Opvangdag:
Dinsdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Samen met haar man Robert (1985), hun dochter Desi (2014) en zoon Tijn (2017) woont
Liesbeth in een ruime woning midden in de Amersfoortse wijk Vathorst. Het gezin heeft
ook twee katten, maar die verblijven altijd buiten en in de garage.
Werkervaring
Naast haar werk als gastouder is Liesbeth leerkracht in de onderbouw (groep 1-4) van het
basisonderwijs. Zij geeft les op basisschool Het Zwaluwnest. Omdat Liesbeth heel
creatief is en zij dit in haar werk als leerkracht onvoldoende tot uiting kan laten komen,
besloot zij gastouder te worden, specifiek voor schoolgaande kinderen. Als gastouder
heeft Liesbeth ook ervaring opgedaan als nanny bij een gezin thuis.

Liesbeth’s opvang
Als leerkracht merkt Liesbeth dat veel kinderen met tegenzin naar de BSO gaan en ze
besloot daar zelf iets tegen te doen. Als gastouder kan zij voor een een klein groepje
kinderen iets betekenen. Ze wil de kinderen een gevoel van veiligheid bieden, zorgen dat
ze plezier hebben en veel aandacht krijgen voor hun eigen ideeën in spel en creatie.
Liesbeth heeft veel energie en geniet enorm van de dagen dat ze lesgeeft, door daarnaast
ook gastouder te zijn kan zij die passie nog verder doorvoeren.
Het hele huis en de tuin is ingericht op kinderen. In de woning zijn verschillende ruimtes
waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen, waaronder een grote speelhoek. Ook
buiten in de tuin is er veel speelgelegenheid met onder andere een glijbaan,
huisje,zandbak, schommels en speelgras.

Wat wij vinden van Liesbeth
Liesbeth is een vrolijke en open vrouw, wij voelden ons gelijk bij haar op ons gemak.
Liesbeth is bovendien ontzettend creatief en heeft echt oog voor de kinderen.
Dit samen met haar achtergrond als leerkracht maakt haar tot een hele fijne gastouder.

