
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Melissa 
 
 
Adres: 
Straat van Gibraltar 184 
3825 XW Amersfoort (Vathorst) 
 
Opvangdagen: 
Maandag t/m donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Brenda Dijkhuizen 
06-16002822 
brenda@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
Het gezin 
Melissa (1987) is getrouwd met Herman en samen hebben zij drie dochters, Amber (2005) 
en Sophie en Anna (2012). In 2011 is het gezin van Friesland naar Amersfoort verhuisd 
waar zij in een lichte eengezinswoning wonen in het hart van de wijk Vathorst (de Bron). 
 
 
Werkervaring 
Tijdens haar opleiding SPW werkte Melissa in de gehandicaptenzorg, op een 
peuterspeelzaal en bij de tussenschoolse opvang. Tijdens een korte periode op kantoor 
bleek dat Melissa's hart toch echt ligt bij het werken in de zorg. Toen haar tweeling 
geboren werd, uitte zich dat vooral in haar liefde voor de verzorging en begeleiding van 
kinderen. Om die reden is Melissa dan ook gastouder geworden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
Melissa's opvang 
Melissa heeft ruim voldoende speelgoed. Uit de speelgoedkast mogen de kinderen zelf 
speelgoed pakken, maar zij biedt ook specifiek speelgoed aan en als ze willen knutselen, 
dan pakt Melissa de knutselspullen voor ze. 
Iedere dag wordt er gezamenlijk aan tafel gegeten en gedronken. Verder gaat ze graag 
met de kinderen op pad. Dat kan met de duowagen die Melissa heeft, of met de bakfiets. 
Zo gaat ze regelmatig naar de kinderboerderij. Indien gewenst kunnen de kleintjes (maat 
86-104) ook gedragen worden door Melissa in een ergonomische drager. 
Veiligheid in het verkeer is bij Melissa een belangrijk onderwerp, omdat ze veel met de 
kinderen op stap gaat. Ze leert de kinderen dan ook goed om aan het einde van een stoep 
en voor een bocht, te wachten. En bij het oversteken leert ze hen om de kinderwagen of 
haar hand vast te houden. 
Ze zijn graag buiten. Er wordt veel in de tuin gespeeld, waar een zandtafel, stoepkrijt, een 
glijbaan, stepjes en loopfietsjes zijn. 
Ook gaan ze vaak even kijken bij de paardjes, een boodschapje doen, naar de bibliotheek 
of op donderdagochtend naar de markt in Emiclaer. 
 
 
Dagindeling 
De globale dagindeling is als volgt: (afhankelijk van de leeftijd van de kindjes die aanwezig 
zijn) 
7.30-8.15 de kinderen worden gebracht (hier kan in overleg altijd vanaf geweken worden) 
8.15-8.45 kinderen naar school brengen (lopend of met de bakfiets) 
8.45-10.00 vrij spelen of een activiteit (bijv. knutselen, voorlezen, zingen) 
10.00 fruit eten en wat drinken 
10.15-11.30 vaak even naar buiten, boodschapje doen, naar de speeltuin of de 
kinderboerderij. Bij vies weer of als er iemand slaapt, wordt er binnen gespeeld 
11.30-12.00 lunch (eerst een boterham, daarna eventueel een cracker of beschuit) 
12.00 de kinderen die ’s middags slapen gaan naar bed. De andere kinderen mogen 
spelen of er wordt een gezamenlijke activiteit gedaan. 
13.45-14.15 kinderen uit bed en naar school om de kinderen op te halen. 
14.15 wat drinken en een koekje of fruit 
14.30-17.00 vrij spelen. Dit kan binnen of in de tuin zijn. Ook wordt er dan nog geknutseld, 
of voorgelezen, afhankelijk van de behoefte van de kinderen. 
Rond 17.15/17.30-18.00 begint Melissa met koken en mogen de kinderen nog even 
televisie kijken. 
18.00 warm eten. Kinderen mogen in overleg mee eten. 
 
 
Wat wij vinden van Melissa 
Melissa is een lieve, enthousiaste, creatieve en actieve gastouder. Ze is ook erg flexibel 
en denkt graag met ouders mee. Ze is ondernemend en gaat veel met de kinderen op pad. 
De samenwerking met ons is heel prettig. En met de ouders wordt ook goed 
gecommuniceerd. Melissa houdt zowel een mondelinge overdracht, als ook een 
schriftelijke in de vorm van het dagboekje. 
  


