Onze gastouders
Al onze gastouders voldoen aan de deskundigheidseisen van de Wet Kinderopvang. Dat
betekent dat zij een goedgekeurd diploma hebben en beschikken over een geldig certificaat
EHBO voor kinderen. Bovendien beschikken zij over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
en wordt dit continue gescreend. Onze gastouders zijn geregistreerd in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
Bij Gastouderbureau SKG hebben we verschillende gastouders die beschikbaar zijn om uw
kind op te vangen. Wij hebben gastouders in Gorinchem.
Een aantal gastouders stelt zich voor:
Gastouders die uw kind bij hen thuis opvangen:
Gorinchem Stad
Frederike, een moeder van twee dochters woont in een nieuwbouwhuis
met een gezellige en kindvriendelijke tuin midden in de stad. Frederike
heeft geen huisdieren. Zij is al jaren gastouder en wil graag voor uw
kind zorgen. Frederike heeft plaats op maandag, dinsdag en
woensdagochtend.

Gorinchem Hoog Dalem / Ruigenhoek
Chandra, moeder van 3 grotere kinderen, heeft een
tussenwoning met tuin in Fort Ruigenhoek.
Zij is graag actief bezig met de kinderen en verzint allerlei
activiteiten. Dit varieert van knutselen, verven tot het leggen van
de treinrails op de grond. Daarnaast gaat ze ook met de kinderen
buitenspelen. Chandra is al gastouder van diverse kinderen, die
zij ook van school haalt. Ook brengt zij zo mogelijk uw kind naar
de Peuterspeelzaal. De Merwedonk en De Regenboog - locatie
Hoog-Dalem is voor haar goed te belopen. Chandra is beschikbaar elke werkdag tot 17.00
uur. Ze heeft geen huisdieren.
Gorinchem Oost/Laag Dalem
BSO- opvang: Marziya, een moeder van 3 (oudere) kinderen wil graag hele dagen voor uw
kinderen zorgen. Zij kan hen ophalen op school (De Graaf Reinald, De Regenboog, De
Merwedonk). Zij is heel flexibel in haar opvangdagen. Als huisdieren zijn er vrolijk zingende
parkieten.

Gorinchem Haarwijk
Fatima, moeder van 5 grote kinderen en trotse oma, wil graag voor uw baby en grotere
kinderen zorgen. Fatima is alle dagen van de week beschikbaar en in de meeste vakanties.
Zij begeleidt ook regelmatig een stagiaire van het Da Vinci College. Fatima woont in een
huis met tuin vlakbij de Samen Onderweg school. Zij heeft geen huisdieren.
Verder hebben wij nog een aantal gastouders in Gorinchem Oost, Gorinchem Stad, in
de Gildenwijk en de Stalkaarsen.
Heeft u belangstelling?
Neem dan contact op met onze bemiddelingsmedewerker Laura van der Meulen-Kuitert
van het Gastouderbureau Stichting Kindercentra Gorinchem. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer 06-30224284 of per e-mail: l.vandermeulen@kinderopvanggorinchem.nl

