Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Babette
Adres:
Heideweg 158
3825 ZM Amersfoort (Vathorst)
Opvangdagen:
Maandag, dinsdag en donderdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Babette (1986) is een spontane, professionele, ervaren, creatieve en ondernemende
gastouder. Samen met haar man heeft ze drie kinderen. Dochter Fleur (2010), zoon
Merlijn (2012) en zoon Just (2017). Babette's man is eigenaar van HeyPannenkoek! in
Amersfoort Vathorst.
Het gezin wordt compleet gemaakt door de honden Chico en Bumper en de katten Pucky
en Tijgertje. Samen wonen zij in een lichte eengezinswoning. Achter het huis is een fijne
tuin, met volop speelgelegenheid en een parkeerterrein waar alleen bewoners komen. Ook
daar kan gespeeld worden.
In de buurt zijn volop speeltuinen te vinden.

Werkervaring
In 2009 heeft Babette haar diploma SPW3 Kinderopvang gehaald. Zij paste al sinds haar
16e regelmatig op buurkinderen en heeft na het behalen van haar diploma jarenlang op
een kinderdagverblijf en bij een BSO gewerkt.
Als gastouder startte Babette met dagopvang van kinderen van 0-4 jaar. Maar na verloop
van tijd ontdekte ze dat het werken met de grotere kinderen haar de grootste voldoening
geeft. Daarom biedt Babette tegenwoordig alleen nog naschoolse opvang aan kinderen
van 4 jaar en ouder.

Bij de schoolkinderen vindt Babette het mooi om ze te zien groeien, conflicten te zien
oplossen en elkaar te zien helpen. De nieuwsgierigheid prikkelt haar zelf ook nog
regelmatig. Kinderen kunnen vragen stellen, waarmee ze zelf ook aan het denken wordt
gezet en dat vindt Babette juist leuk!

Babette's opvang
De honden en de katten zijn altijd aanwezig in de opvang. Babette leert de kinderen op
een goede manier met de dieren om te gaan.
De basis van Babette's opvang is een fijne en vertrouwde omgeving waar ieder kind en
ouder zich welkom voelt. Vanuit daar wil zij met de kinderen plezier beleven. Omdat de
kinderen op school al een drukke dag hebben gehad is niets verplicht bij Babette. Maar er
kan vanalles. Babette is heel creatief en knutselt en bakt graag. Maar als de kinderen
gewoon buiten willen spelen of lekker op bank willen hangen, dan kan dat ook. Babette
beweegt mee met de behoeften van de kinderen en speelt daar op in.

Wat wij vinden van Babette
Dat Babette ervaring heeft met het werken op kinderdagverblijven, op een BSO en als
gastouder merk je bijvoorbeeld in hoe zij ieder (nieuw) kind op zijn gemak kan stellen en
ouders op die manier letterlijk hun kind uit handen kan nemen. Voor de schoolkinderen
vormt Babette een vertrouwde basis waar zij na een drukke schooldag creatief bezig
kunnen zijn, buiten kunnen spelen of gewoon fijn kunnen chillen.
Vanuit Sproet werken we heel graag met Babette samen, ze is echt wat wij zoeken in een
gastouder: professioneel, maar zeker ook warm en creatief.

