
Beste Ouders/Verzorgers, 

 
Mijn naam is Soraja van Geel, geboren op 20-04-1997 en 

woonachtig in Sint Willebrord. Recent heb ik mijzelf aangesloten bij 

GOB “Samen CreaCtief” als gastouder. Graag wilde ik weer met 

kinderen werken en het liefst wat kleinschaliger. Op dit moment 

woon ik in een bovenwoning,(wat binnenkort wijzigt naar een 

ruimere woning) met de nodige aanpassingen om kinderen vanaf 6 

weken tot 12/13 jaar oud op te vangen. Ik woon hier samen met 

mijn vriend en onze Jack Russel Junior. 

 
Mijn passie/affiniteit om met kinderen te werken heb ik al van 

jongs af aan. Zo heb ik nog twee zussen en een broer. Daarnaast is 

mijn moeder ook werkzaam bij GOB “Samen CreaCtief” sinds de 

start van dit gastouderbureau. Hierdoor ken ik het reilen en zeilen 

rondom het opvangen van kinderen. Ook ging ik vaak dagdelen 

meehelpen in de kleutergroepen op de Willibrordusschool. 

 
Verder ben ik gediplomeerd onderwijsassistente en heb ik mijn propedeuse behaald bij de PABO. Ik 

heb in verschillende groepen maar ook stromingen binnen het onderwijs gestaan. Denk hierbij aan het 

reguliere onderwijs maar bijvoorbeeld ook speciaal basis en voorgezet onderwijs. Hierdoor heb ik een 

stevig stuk kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot het schoolgaande kind, maar ook de 

ontwikkelingen rondom kinderen. Tevens ben ik ook in bezit van een EHBO-certificaat van het rode 

kruis. 

 
Binnen de opvang zal er gewerkt worden met de methode Uk en Puk (0-4 jaar). Dit is een methode die 

aansluit op de brede ontwikkeling van het jonge kind. Voor de kinderen vanaf 4 jaar word de basis voor 

de ontwikkeling en het leren al aangeboden op het regulier basisonderwijs. Echter ondersteun/help ik 

de kinderen graag daar waar nodig is. Dit wordt op basis gedaan van spelend leren en creatieve 

activiteiten. 

 
(kuiken gemaakt van wol) (vrije creatieve opdracht> een schatkaart) 

 
Ik zie graag uw kinderen tegemoet om ze een fijne opvang te bieden. Een opvang waarbij het kind 

centraal staat en er ruimte is voor ontwikkeling maar ook veel plezier. Mocht u interesse hebben in 

een gesprek of vragen hebben verwijs ik u graag door naar GOB “Samen CreaCtief” telefoonnummer: 

0165 850178. 


