Met veel plezier stellen wij je voor aan:
Gastouder Lucinda
Opvangdagen:
Maandag, dinsdag, woensdag
Gastouderbegeleider:
Brenda Dijkhuizen
06-16002822
brenda@gastouderbureausproet.nl

Het gezin
Lucinda (1990) woont samen met haar partner, Thijs en zoontje Zev (2020), in
Bunschoten. Thijs' dochters Juna (2011) en Isa (2013) wonen de helft van de week ook bij
Lucinda en Thijs. Het gezin woont in een lichte eengezinswoning met een fijne tuin≥

Werkervaring
Al vanaf dat Lucinda klein was wist ze dat ze met kinderen wilde gaan werken. In 2009
vertrok zij daarom voor een jaar naar New York om bij een gezin thuis als au pair aan het
werk te gaan. Na dat jaar volgde zij de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker, waardoor
zij kwam te werken bij een buitenschoolse opvang. Hier leerde ze op pedagogisch vlak
veel bij en ontwikkelde een eigen visie. Als eerste pedagogisch medewerkster bij een
nieuw kinderdagverblijf in Amersfoort mocht zij haar eigen kinderdagverblijfgroep opzetten,
samen met een collega en later ook de buitenschoolse opvanggroep die erbij kwam. Toch
kon ze hierin nog niet helemaal kwijt wat zij graag wilde in de kinderopvang. En dus ging
ze terug naar de opvang aan huis en werd zij gastouder bij een gezin thuis.
In 2014 startte Lucinda haar eigen gastouderopvang in haar eigen huis, waarin zij
helemaal haar eigen visie kan uitvoeren en de kinderopvang kan bieden waarvan zij denkt
dat kinderen die nodig hebben.

Lucinda's opvang
Lucinda biedt dagelijks een dagprogramma dat bestaat uit afwisselend vrij spel en
gezamenlijke activiteiten. In haar woonkamer heeft zij een grote grondbox, waardoor de
jongste kinderen de ruimte hebben om te rollen en te kruipen, maar toch afgeschermd zijn
van de grotere kinderen die rondlopen. Er zijn poppen, auto's, en een keukentje. Maar
Lucinda maakt ook vaak muziek, zingt liedjes met de kinderen, danst en puzzelt met ze.
En buiten kunnen de kinderen heerlijk op het gras spelen, fietsen en in de tent spelen.
Een gezamenlijke activiteit bestaat vaak uit verven, kleuren, knutselen, boekjes lezen,
naar de kinderboerderij of de speeltuin. Lucinda wandelt veel met de kinderen. Dan zitten
ze allemaal in de vierlingwagen en trekt ze de wijk in.
Bij baby's wordt zoveel mogelijk het eigen ritme gevolgd.

Wat wij vinden van Lucinda
Dat Lucinda weet wat ze doet blijkt al uit de inrichting van haar woning. Overal is over
nagedacht en in het dagritme komt duidelijk haar kinderdagverblijfervaring naar buiten. Op
vaste tijden wordt gegeten, gedronken en verschoond. En waar nodig gebeurt dit uiteraard
extra. Lucinda is een jonge, enthousiaste, professionele en toegewijde gastouder die gek
is op haar gastkinderen. Wij zijn heel blij met de samenwerking met Lucinda.

