
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Leonie 
 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
06-43283745 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
Het gezin 
Leonie (1976) woont samen met haar man Frans (1972) en hun zonen Rik (2006) en Joris 
(2008) in een fijne woning met tuin in Hoogland. Bij het gezin hoort ook hun kat, die af en 
toe aanwezig is bij de opvang. 
 
Werkervaring 
Na jarenlang te hebben gevaren in de zeilende passagiersvaart is Leonie gastouder 
geworden. Vanuit haar eigen behoeften in de kinderopvang (wat zij voor haar eigen 
kinderen zou willen) en hetgeen zij daarin belangrijk vindt, heeft zij haar gastouderopvang 
vorm gegeven.  
 
 
Leonie’s opvang 
De opvang  van Leonie kenmerkt zich door een gestructureerde dagindeling, waarin de 
kinderen zich veilig en geborgen voelen. Het bevorderen van zelfredzaamheid staat 
binnen Leonie’s opvang centraal. Leonie bereikt dat door positief en consequent te  zijn.  
Ook de natuur speelt een grote rol in de gastouderopvang van Leonie. Ze is dan ook veel 
met de kinderen buiten te vinden: wandelen, buiten spelen en samen werken in de tuin 
zijn activiteiten die zij regelmatig met de kinderen onderneemt. 
Alle activiteiten die Leonie met haar gastkinderen onderneemt zijn gericht op hun 
persoonljike ontwikkeling. Leonie let op wat het kind wil en speelt daar op in. Kinderen 
mogen er kind zijn.  



 

  

 
 
Dagindeling 
De meeste kinderen vinden het fijn om structuur te hebben. Maar het gedrag van kinderen 
is niet altijd te voorspellen. Daarom  is onderstaand schema een indicatie van hoe een 
dag doorgaans verloopt. 
 
7.00-8.00 Kinderen worden gebracht. De kinderen die voor 7.30u komen kunnen mee 

ontbijten.  
8.00-8.45 De oudere kinderen worden met de bakfiets naar school gebracht 
8.45-9.30 Vrij spelen 
9.15-10.00 Samen opruimen, handen wassen, fruit eten en wat drinken 
10.00-11.15 Bij mooi weer naar buiten, de natuur in, om te spelen of te wandelen. Bij 

slecht weer binnen een activiteit zoals knutselen, spelletjes spelen, puzzelen 
etc.  

11.15-12.00 Samen opruimen, tafel dekken, handen wassen, lunchen 
12.00-13.00 Tafel afruimen, boekje voorlezen, van 12.00-13.45 is er tijd om te slapen 
13.00-14.00 Rustmoment, voorlezen, spelletje spelen, knutselen 
13.50-14.30 Grote kinderen ophalen van school 
14.30-15.00 Koekje eten en wat drinken, eventueel nog een keer, of langer slapen 
15.00-17.00 Vrij spelen binnen of buiten.  
17.00-17.30  De meeste kinderen worden opgehaald. Vanaf 17.30 is er de mogelijkheid 

om mee te eten, indien dit vooraf is overlegd. 
 
 
 
Wat wij vinden van Leonie 

Leonie is een hele ervaren en rustige gastouder. Ze is graag buiten met de kinderen. Ook 
betrekt ze de kinderen bij huiselijke werkzaamheden zoals tafel dekken en afruimen. Al  
met al biedt Leonie fijne, kindvolgende opvang. Wij werken graag met Leonie samen.  
 


