Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Marije

Opvangdagen:
Maandag t/m donderdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Marije (1970) is getrouwd met Marcel en moeder van drie kinderen (1997, 2000 en 2006).
Het gezin woont in een ruime woning met tuin aan de rand van de wijk Nieuwland in
Amersfoort, dichtbij uitvalswegen naar de A1 en goed te bereiken vanuit omliggende
wijken.
Het huis van Marije heeft een grote tuin met veel speelgelegenheid voor de kinderen zoals
een trampoline, schommels, een kleine wipwap en een glijbaan.
Werkervaring
Marije is begonnen met de opleiding MBO Activiteitenbegeleider, maar heeft zich verder
laten scholen en zo haar HBO diploma voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening
gehaald. Vanuit die achtergrond werkte ze op een kinderdagverblijf en met pubers met
probleemgedrag. Ze miste hierin echter het zien opgroeien van de jonge kinderen en
wilde hen in dat opgroeien begeleiden. Om die reden heeft ze de overstap gemaakt naar
gastouderopvang.

Marije's opvang
Marije is al jarenlang gastouder. Maar nog elke dag kijkt zij met bewondering hoe ieder
kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt en geniet zij van hun spontaniteit, liefde en het
onderzoeken van de wereld.
Marije maakt in haar opvang gebruik van het themaprogramma Kiki. Hiermee staat iedere
maand een ander thema centraal. De activiteiten die hieruit voortkomen biedt Marije aan
alle kinderen aan, maar het is geen verplichting. Wil een kind niet mee doen, dan is dat
ook goed. De kinderen mogen ook veel vrij spelen en ze gaan graag naar buiten.
Marije is bovendien gek op knutselen, dus dat gebeurt vaak en er wordt dagelijks een
boekje voorgelezen.

Wat wij vinden van Marije
Marije is een eerlijke, warme, zorgzame en consequente gastouder. Zowel naar de
kinderen als naar ons. Ze is duidelijk in wat ze wel en niet wil met haar opvang.
Wij ervaren de samenwerking met Marije als heel prettig.

