
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Annemieke 
 
 
Woonplaats:  
Amersfoort (Nieuwland) 
 
Opvangdagen: 
Maandag t/m donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Annelien den Otter 
06-16002822 
Annelien@gastouderbureausproet.nl 

 
Het gezin 
Annemieke (1974) is een warme, hartelijke gastouder en moeder van een volwassen 
dochter. Samen met haar man Marcel (1971) en hun kleine hondje Binkie wonen zij in de 
wijk Nieuwland in Amersfoort Noord. Aan een plein met speeltuin en volop 
parkeergelegenheid voor de deur. 
Achterom heeft Annemieke een prachtige ruime tuin die, 
net als haar huis, helemaal is ingericht voor de kinderen. 
Binkie verblijft tijdens de opvang in de keuken, achter een 
hekje, zodat de kinderen hem wel kunnen zien, maar hij 
niet onverwacht naar hen toe kan komen. Alleen onder 
toezicht van Annemieke mag hij af en toe bij de kinderen, 
zodat de kinderen kunnen leren om met hem om te gaan. 
 
 
Werkervaring 
Annemieke komt oorspronkelijk uit de ouderenzorg. Daar heeft ze jarenlang met plezier in 
gewerkt, maar eigenlijk was Annemieke altijd al dol op kinderen. In 2014 kwam haar 
droom uit en startte zij haar eigen gastouderopvang, in samenwerking met Kroostopvang. 
Nog voordat wij bij haar kwamen kennismaken had zij haar huis al helemaal ingericht op 
de komst van kinderen. Ze kon niet wachten om te beginnen. 
Die hartelijkheid, warmte en motivatie is altijd gebleven. 
 



 

  

Annemieke's opvang 
Om nog meer inhoud te kunnen geven aan haar gastouderopvang heeft Annemieke de 
Kiki opleiding Voorschoolse Educatie gevolgd. Dit heeft tot gevolg dat zij maandelijks 
werkt met een nieuw thema. Vanuit het thema wordt er geknutseld, werkt ze met 
woordkaarten, speelt ze spelletjes en leest ze voor uit bijpassende boeken. Ook wordt het 
speelgoed van die maand afgestemd op het thema. 
Annemieke vangt alleen kinderen op van 0-4 jaar. Een bewuste keuze, want zo hoeft ze 
niet op en neer naar school, waardoor de jongere kinderen gestoord zouden moeten 
worden in hun slaap. 
De slaapkamers van de gastkinderen zijn prachtig ingericht met het grijs-witte Nijntje 
thema. Er staan ledikantjes (geen campingbedjes) en Annemieke heeft babyfoons met 
camera's waardoor ze beneden kan zien hoe het boven met de kinderen gaat. 
Kinderen kunnen samen slapen op een van de slaapkamers, maar er is ook altijd 
voldoende ruimte om een kindje apart te leggen als dat voor hem of haar beter is. 

 
Dagritme 
7.30-9.00 uur: de kinderen komen binnen 
9.30: aan tafel fruit eten, Annemieke leest voor uit boekjes passend bij het thema en 
gebruikt daarbij de woordkaarten. Ter afsluiting worden er liedjes gezongen waaronder het 
liedje over tanden poetsen 
Na het fruit eten wordt er vaak geknutseld en worden alle kinderen verschoond en ruimen 
ze samen op. 
Hierna is er tijd voor vrij spel, samen dansen of Annemieke gaat met de kinderen naar 
buiten. Er is een bolderkar en met regelmaat bezoeken ze een speeltuin of ze wandelen in 
de buurt. 
12.00 uur: Handjes wassen en aan tafel brood eten. Ieder kind mag zelf zijn/haar beleg 
kiezen en de kinderen mogen zelf de stukjes brood eten (als ze dat al kunnen) 
13.00 uur: Kinderen die moeten slapen gaan naar bed. Annemieke zorgt voor de 
slaapzakjes. De kinderen die niet hoeven te slapen mogen even een filmpje kijken op de 
bank, zodat zij op die manier aan hun rust komen. 
15:00 uur: na het slapen gaan alle kinderen met Annemieke aan tafel en drinken ze iets en 
eten een koekje. Hierbij leest Annemieke weer voor. 
Hierna wordt er weer vrij gespeeld, of doen ze gezamenlijk een activiteit, afhankelijk van 
de behoefte van de kinderen. 
Bij baby's wordt het ritme van thuis zoveel mogelijk gevolgd. 
 
 
 
 
 



 

  

Wat wij vinden van Annemieke 
De samenwerking met Annemieke verloopt heel goed. Het contact is altijd gezellig en ze 
houdt ons goed op de hoogte van wat er speelt. Annemieke denkt mee met de gezinnen 
en met ons. Annemieke is een hele fijne, betrokken, warme en professionele gastouder 
met wie wij heel graag samenwerken.  


