Beste ouders,
Vanmiddag heb ik een bezoekje gebracht aan de opvang van Tante Kaat. Als ik aan kom fietsen kan
ik niet om de Halloween versiering heen! Wat maakt Rachèl overal toch een werk van, zo leuk!
Rachèl vertelt dat ze deze week volop aan het knutselen is met de kinderen in het thema Halloween.
Op tafel liggen bordjes vol strijkkralen en wordt er druk gewerkt aan Halloween figuren. Ik zie
pompoenen verschijnen, spookjes, vleermuizen en een heuse heks!
Rachèl zorgt altijd voor leuke activiteiten. Hebben de kinderen daar een keer geen zin in dan mogen
ze iets anders kiezen waarmee ze willen spelen. Volop keus in spel- en speelmateriaal.
Vanmiddag zit iedereen aan tafel. Het is maar een klein clubje omdat een aantal kinderen naar Mad
science op school zijn. Er wordt volop gekletst en er hangt een heerlijke sfeer. We hebben het over
school en hoe fijn de vakantie was. Voor sommige aan tafel mag het altijd wel vakantie zijn
Rachèl helpt even herinneren dat de kinderen na de lockdown toch wel erg blij waren dat ze weer
naar school mochten. Oja…. Dat waren ze alweer vergeten.
Rachèl vertelt dat er net een paar wisselingen qua kinderen in de opvang zijn geweest en dat de
groep zich weer opnieuw moet zetten. Met de jarenlange ervaring van Rachèl past ze haar
activiteiten met gemak aan voor de jongere kinderen en zorgt ze er ook voor dat er voldoende
uitdaging blijft voor de oudere kinderen.
Rachèl is een echte duizendpoot. Terwijl ze ervoor zorgt dat de kinderen niks te kort komen, zoekt ze
kraaltjes uit, voert ze gesprekken met de kinderen, zorgt ze dat iedereen genoeg aandacht krijgt,
zoekt ze lintjes waar de knutselwerkjes aan vastgemaakt kunnen worden en strijkt ze ook nog de
figuren die klaar zijn. Dit gebeurt allemaal in een relaxte sfeer zonder dat er gehaast wordt.
Na een uurtje kletsen en kraaltjes uitzoeken neem ik afscheid van de kinderen en Rachèl.
De kinderen boffen maar met zo’n enthousiaste en creatieve gastouder!
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