Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Ayse

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

Het gezin
Ayse (1976) woont samen met haar man, Ramazan (1972) en hun dochters Selin (2001)
en Deniz (2004) in een ruime eengezinswoning met een ruime kindgerichte tuin en aparte
opvangruimte in Amersfoort Vathorst.

Werkervaring
Ayse is opgeleid tot pedagogisch medewerker en babyspecialist. Sinds 2011 is zij
gastouder. Door haar eigen ervaring als moeder weet Ayse hoe belangrijk het is om een
fijne opvangplek te hebben voor je kind. Vanuit die motivatie is zij zelf gastouder
geworden, zodat zij die plek kan bieden waar je kind in goede handen is, waardoor jij met
een gerust hart aan het werk kan gaan.
Het werken met kinderen geeft Ayse veel plezier en voldoening. Ze neemt graag haar deel
van de opvoedtaken voor haar rekening en vindt het fijn te kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen en de kinderen een plezierige dag te bezorgen.

Ayse’s opvang
Ayse’s opvang is een kleinschalige, natuurlijke opvang, waar kinderen zichzelf mogen zijn
en op een natuurlijke manier mogen groeien en bloeien.
In haar visie en werkwijze laat Ayse zich inspireren door o.a. Emmi Pikler, Maria
Montessori en Rudolf Steiner.
De individualiteit van kinderen vormt de leidraad in Ayse’s opvang. Ayse’s doel is om ieder
kind zo goed mogelijk te begrijpen om zo te kunnen aansluiten bij diens behoeften en
interesses. Vanuit haar liefdevolle interesse in kinderen probeert zij hen te begrijpen. Voor
Ayse is het zo dat zij als gastouder met het kind een verbinding aangaat, waarbij beiden in
ontwikkeling zijn. Wie in ontwikkeling is maakt fouten: dat geldt zowel voor het kind als
voor de volwassene en dat is ook wat Ayse wil overbrengen aan de kinderen.
Ayse is erg creatief, hetgeen zich onder andere uit in de vilten speelmatten en figuren die
zij maakt voor de seizoenstafel in haar opvang. Ook bedenkt en maakt zij
ontwikkelingsgerichte activiteiten.
Ayse’s opvang kenmerkt zich door:
- Leven met het ritme van de seizoenen en vieren van jaarfeesten
- Aandacht voor natuurbeleving en kunstzinnige activiteiten
- Werken vanuit de 4 natuurelementen en de 12 zintuigen
- Gebruik van duurzame en natuurlijke speelmaterialen
- Gebruik van ecologische luiers en natuurlijke producten
- Gebruik van biologisch eten en drinken
- Een rijke pedagogische omgeving zowel qua materialen, activiteiten als benadering
door Ayse zelf

Dagritme
In Ayse’s opvang wordt gewerkt met een vast dagritme. Dankzij dat dagritme weten de
kinderen waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Dit geeft hen rust en
veiligheid. Bij baby’s wordt zoveel mogelijk het ritme van de baby zelf gevolgd.
Onderstaande dagindeling is een voorbeeld. Het is een richtlijn, maar er is altijd ruimte om
de dag anders te laten verlopen.
7:30-09:30 Naar de gastouder / Vrij spelen
9:30-10:00 Start van de dag / korte
doelgerichte groepsactiviteit / Fruitmoment /
Verschoonronde
10:00-10:30 Kunstzinnige activiteit
10:30-11:30 Buitenspelen
11:30-12:30 Lunchtijd / Verschoonronde /
Voorlezen
12:30-15:00 Slapen en Rusten
15:00-15:30 Monkeyplatter / Verschoonronde
15:30-16:15 Buitenspelen
16:15-17:30 Doelgerichte activiteit / Vrij
spelen / Verschoonronde
17:30- 18:00 Warme maaltijd / Naar huis

Wat wij vinden van Ayse
Ayse is een liefdevolle en creatieve gastouder. Het is duidelijk dat zij zich voor haar
opvang laat inspireren door verschillende opvoedstijlen, waarbij de antroposofie de
boventoon voert. Ayse is bovendien leergierig, volgt regelmatig cursussen en ze is
duidelijk in haar communicatie. Wij werken erg graag met Ayse.

