Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Odiel
Adres:
De Vergulde Pauw 15
3824 CP Amersfoort
Opvangdagen:
Maandag, dinsdag, donderdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Odiel (1984) woont samen met haar man Bas(1979), zoontjes Marijn (2015) en Joris
(2019). Het gezin woont in een eengezinswoning in de Amersfoortse wijk Nieuwland aan
een autoluw plein met een speeltuin. Bij het huis hoort een fijne achtertuin met een
speelhuisje en aan een pleintje met speeltuin.
Werkervaring
Odiel is heeft de opleiding SPW4 gedaan en is vervolgens gaan werken op een
kinderdagverblijf. Na 4 jaar is zij in de verslavingszorg gaan werken, maar tijdens haar
zwangerschap van haar zoon Marijn is ze daarmee gestopt, omdat ze de onregelmatige
werktijden niet prettig vond in combinatie met een baby. Omdat ze nog altijd dol was op
kinderen, begon het weer te kriebelen om met kinderen te gaan werken. Een
kinderdagverblijf vond zij te groots en dus startte zij haar eigen gastouderopvang. Op die
manier kan zij alle aandacht geven aan de kinderen om haar heen.

Odiels opvang
In Odiels tuin, achter haar huis is veel te vinden: appels, peren, kersen. Ook is er veel gras
en een speelhuisje. Odiel is dan ook veel buiten te vinden met de kinderen.
Maar ook binnen is er genoeg te doen: een speelkeukentje, ballenbak, boekjes, puzzels,
blokken, duplo, spelletjes, knutselspullen, een treinbaan en nog veel meer.
De dag begint bij Odiel altijd met het “Goedemorgen liedje” waarmee ze alle kinderen
welkom heet. Na het verschonen en een binnen activiteit wordt er meestal gewandeld.
Even een rondje door de buurt naar een van de vele speeltuintjes.
Als ’s middags de kleintjes gaan slapen, doet ze een rustige activiteit met de oudere
kinderen, bijvoorbeeld een spelletje of een boekje lezen.
Met baby’s volgt Odiel zoveel mogelijk het ritme van thuis.
Odiel vindt het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt en zichzelf kan zijn in een
huiselijke sfeer. Ze kijkt naar waar de groep die dag behoefte aan heeft en speelt daar op
in met haar activiteiten.

Wat wij vinden van Odiel
Odiel is een warm en open persoon. Als wij bij haar zijn krijgen we echt een “thuis-gevoel”.
Bij haar thuis mag het een gezellige drukte zijn: samen dansen, zingen en gek doen.
Leuk is ook dat zij de kinderen bewust maakt van hoe eten groeit in de tuin. Samen de
bomen en struiken verzorgen, fruit plukken en samen opeten.
Odiel gaat graag naar buiten, vies worden mag bij haar.
Wel is ze duidelijk in haar regels, maar binnen die kaders kunnen kinderen vrij bewegen.
Odiel ziet ieder kind en probeert de activiteiten te laten aansluiten bij ieders behoefte. Zo
kan het zijn dat er één kind aan tafel zit te knutselen, terwijl de ander zijn fantasie de vrije
loop laat in het keukentje.

