Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Jacquelien
Adres:
Aardmansberg 31
3825 RJ Amersfoort
Opvangdagen:
Maandag t/m donderdag hele dag
Vrijdagochtend
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Jacquelien (1969) is getrouwd met Hans (1963) en samen hebben zij 2 kinderen. Dochter
Joy (1994) en zoon Bjorn (1998). Alleen Bjorn woont nog thuis.
De oude en kindvriendelijke katten maken al slapend het gezin compleet.
Werkervaring
Jacquelien heeft eerst 6 jaar gewerkt in de tussen- en naschoolse opvang. Maar zij
merkte al snel dat haar hart meer uitging naar kleinschaligheid. Daarom startte zij haar
eigen gastouderopvang. En dat bleek een goede stap. Nog altijd vangt zij met heel veel
plezier dagelijks kinderen op in haar eigen kleinschalige opvang. Ze geniet enorm van de
kinderen.

Jacqueliens opvang
Jacqueliens woning staat in een doodlopende straat in Vathorst. Er is een grote
woonkamer en een woonkeuken met balkon. In de buurt zijn veel speel- en
ontdekplaatsen waar Jacquelien vaak komt met haar gastkinderen. Ze trekt er veel op uit
naar speeltuinen, de kinderboerderij, dierentuin, het bos en ’s zomers soms zelfs naar het
strand!
Jacquelien vindt het belangrijk dat ieder kind, kind mag zijn en zich op zijn eigen manier
mag ontwikkelen. Ieder kind is uniek. Ze wil ze bovendien een plek bieden waar zij zich
thuis voelen en heerlijk kunnen genieten.
Leuke actviteiten ondernemen staat daarbij centraal: spelen, dansen, zingen, knutselen
en bakken. Niets is te gek.
Ook de katten mogen worden geknuffeld, zij het onder begeleiding van Jacquelien.
Voor het eten en drinken zijn vaste momenten in de dagstructuur opgenomen, waarbij
altijd ruimte is om aan te passen naar de behoefte van ouders en kinderen.

Wat wij vinden van Jacquelien
Jacquelien is een blije, gezellige, zorgzame en enthousiaste gastouder. Ze maakt van elke
opvangdag een feestje! We werken heel erg graag met Jacquelien samen.

