
               Roos als Gastouder. 
  

 

 
 

De Zoete  

    Inval 

 

 

 

                    Roos                                            Logo Gastouderopvang Roos                                          Jules 

 

Hallo ik ben Roos en al meer dan 40 jaar in de opvang bezig. Eerst als AU-Pair, later als 

Moeder en daarna ook nog als Gastouder en Oma. Ik woon samen met mijn man in het 

bos in het buitengebied van Schijf. Sinds mijn man is gestopt met werken genieten we 

nog meer van de kinderen.  Al vanaf het begin van het ontstaan van G.O.B. Samen 

CreaCtief ben ik al Gasstouder. Ik heb SPW 3 afgerond en ben EHBO er bij 

evenementen. Ook kinder EHBO en Reanimatie met AED  heb ik gehaald via Samen 

CreaCtief.  Bevoegd om stagiaires te begeleiden. 

Ik ben de achterwacht van mijn dochter en zij ook voor mij als dit nodig is. 

 

 
     Knuffelen met Ernie               In de ballenbak          Meehelpen    Kroelen bij Opa Jules    Logo G.O.B. 

 

Ik vind het erg gezellig om te knutselen met de kinderen maar wil het wel van te voren 

weten als er iets geknutseld moet worden voor de verjaardagen van papa en mama. 

Anders is dit niet op tijd klaar.    

                  

 
     Met de kinderen bij de radio geweest. (Geweldig vonden ze dit.)                     Boodschappen doen 

Samen met mijn dochter Annelies Elst uit Sprundel (Knabbel) vinden we het gezellig om 

samen met de kinderen workshops te doen. Laatst naar de radio Studio in Rucphen. 



 

 

 

Sport en Speldag:   Eendjes vissen, dobbelen, dominospel, kleur dobbelen, puzzelen, tollen, kegelen. 

Ieder jaar opnieuw wordt er op de laatste donderdag van de zomer vakantie van de 

kinderen gezellig een sport en speldag gehouden met alle kinderen van “Knabbeltje” van 

Annelies Elst en “De Zoete Inval” van Roos.  En ieder jaar wat anders. Eten dan tussen 

de middag met zijn allen heerlijk friet met worst of frikandel. Groot succes altijd. 

Zelf hebben we ook diverse springkussens die met mooi weer gebruikt kunnen worden. 

Alle jaren altijd mooi weer gehad. Behalve in 2015 toen moest alles in de tent gedaan 

worden omdat het de hele dag flink regende. 
 

 

 

Op ons terrein hebben we ook diverse dieren, schapen, kippen, eenden, katten, honden, 

konijnen en duifjes. 

 
 



 

 

 

 

 
 

Speeltuin achter het huis. Verdeeld in 2 stukken, deel voor de allerkleinste tot 4 jaar en 

een deel voor de schoolkinderen.  Deze wordt regelmatig nagekeken en verbeterd. 

 

  
 

Binnen ook voldoende om te spelen, spelletjes of werkjes genoeg in de kasten. In de 

zomer maken we met de kinderen van het fruit ook wel jam of iets anders wat er uit de 

moestuin komt.  En de Slaapkamer voor de kinderen.  
 

Indien u interesse heeft om u kinderen op te laten vangen door mij, kunt u bellen 

met: GOB Samen CreaCtief; 06-41325322 of Roos : 06-40199597. 


