
 
Beste ouders, 

 
Ik zal me even aan u voorstellen 

 

 
 
Ik ben Kirsten en ben 46 jaar, getrouwd en moeder van 4 school gaande kinderen. Mijn 
kinderen: Soraja van bijna 18 jaar , Asmara van 16, Wayne van 15en Channa van 13 
jaar vinden het heel leuk als er gastkinderen komen en wij ondernemen dan allerlei 
activiteiten. Mijn man staat geheel achter mij als gastouder en ondersteunt en helpt mij 
indien nodig. 
 

 
 
 



 
Als moeder van 4 kinderen vind ik het leuk om gastouder te zijn. We hebben ons huis 
geheel ingericht voor kinderen en er is genoeg plaats voor nieuwe gastkinderen. Mijn 
huis is rookvrij en aangepast aan de eisen van de wet kinderopvang. 
Qua leeftijd van de oppaskinderen heeft voor mij geen voorkeur en ik ben vijf dagen per 
week beschikbaar van half zeven `s morgens tot 18.00 uur `s avonds . Zou een gastkind 
een keer moeten blijven slapen is dat ook geen probleem. 
 
Iets over mij zelf: 
Ik heb ervaring en affiniteit met kinderen, ik ben ondernemend, oprecht en eerlijk. 
Structuur bieden aan kinderen geeft rust en houvast. Creatief ben ik zeer zeker 
aangelegd en vindt het fijn om kinderen te motiveren en stimuleren in hun 
belevingswereld. 
 
Al vanaf mijn tienerleeftijd heb ik als oppas gefungeerd bij een gezin van drie kinderen. 
Dit was een hele leuke tijd. 
heb nu kindjes in de leeftijd van vier maanden tot 9 jaar. 
 
De Diploma`s die ik bezit zijn: 
 
Heb zorg en welzijn niveau 2 . 
Heb certificaten voor spw 3 
KinderEHBO  /Verbandleggen/ Bedienen van EAD en Reanimeren. 
enkele certificaten in verschillende talen. 
 

 
Samen met de kids kwarktaart maken.  Ze voelen zich helemaal op hun gemak. 
 
Nu ik als gastouder bij ‘Gastouderbureau Samen CreaCtief’(geregistreerd GOB) sta 
ingeschreven krijg ik tips en ondersteuning van Annie (houder) waar nodig is. Dit is heel 
fijn en er zijn duidelijke afspraken gemaakt voor zowel de ouders als voor mij. Dan  
weten we allen waar we aan toe zijn.  
 
U weet nu een beetje wie ik ben en waar ik voor sta. 
Als u oppas nodig heeft kunt u zich in laten schrijven en hoop ik met u te kunnen 
kennismaken. 
We kunnen rekenen op een betrouwbaar, flexibel, ondersteunend en begeleidend 
gastouderbureau, waar veiligheid van uw kinderen gewaarborgd wordt. 
 
Hopelijk mag ik ontmoeten. 
Tot ziens!!! 
 
Tel 0165-850178 ( GOB Samen CreaCtief) 



                    
  Foto`s van mijn gezinnetje 

 

       
     onze oudste Soraja    Asmara onze 2e dochter 
 

       
         Onze zoon Wayne              Onze jongste dochter Channa 
 

    
Mijn man Jos 

 
 



 
 
                      Aantal leuke foto`s van mijn gastkindjes 
 
 
 
spelen met de speelgoed tafel      lekker ijsje eten. 

       
 
 
 effe spelen bij de puppy`s                met de kindjes wandelen in het park 

    
 
 
 
     Fijn waterverven                       iets leuks maken voor vaderdag 

     
 

 


