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Bureau Bloei is een 
gastouderbureau en bemiddelt 
tussen ouders die opvang voor hun 
kind(eren) zoeken en professionele 
gastouders die kleinschalige opvang 
thuis verzorgen.

Wat Bureau Bloei bijzonder maakt 
is de persoonlijke benadering. Gast-
ouderopvang is kleinschalig, en dat 
is Bureau Bloei ook. Hanneke Mark-
horst – van Kesteren heeft het bu-
reau opgezet en werkt laagdrempe-
lig en persoonlijk. Kwaliteit staat 
voorop. De beste zorg voor jouw 
kindje en de beste zorg voor gast-
ouders. 
Vanuit de Wet Kinderopvang is ver-
plicht gesteld dat gastouders sa-
menwerken met een geregistreerd 
gastouderbureau. Dit is nodig om 
in aanmerking te komen voor kin-
deropvangtoeslag. Een gastouder-
bureau neemt niet alleen een stuk 
administratie uit handen, waardoor 
de gastouders zich meer kunnen 
richten op de gastkinderen, maar 
biedt ook meer ogen om toe te zien 
op kwalitatief goede kinderopvang. 
Bureau Bloei en haar gastouders 
zijn geregistreerd en geïnspecteerd 
door de GGD.
Waarom ook zorgen voor gastou-
ders? Het hart van Bureau Bloei zijn 
zij: warme, lieve professionals die 
zich inzetten om de best mogelijke 
zorg aan de kinderen te bieden.  
Bureau Bloei besteedt daar extra 
aandacht aan door middel van coa-
ching, praktijkgerichte thema- 
avonden en een luisterend oor. In 
een zelfstandig beroep als gastou-
der is het prettig als er iemand met 
je meedenkt en er voor je is. Een 
gastouder die goed in haar vel zit is 
een leuke gastouder.

Claudia Lagerweij is als gastouder 
aangesloten bij Bureau Bloei en 
biedt kleinschalige, professionele 
opvang in haar eigen huis. Ze heeft 
jarenlange ervaring met kinderen, 
waarvan 5 jaar op een kinderdag-
verblijf. Zij kiest er nu voor om op-
vang te bieden met de volgende 
uitgangspunten:
•	 Veel	individuele	aandacht
•	 Ieder	 kind	 ontwikkelt	 zich	 in	

zijn/haar eigen tempo
•	 Rust,	ritme	en	regelmaat
•	 Flexibiliteit

Wat Claudia bijzonder maakt is de 
combinatie van haar warme, vro-
lijke persoonlijkheid en haar profes-
sionaliteit. Ze is lief naar kinderen 
toe, zorgzaam en gestructureerd. 
Daarnaast besteedt ze aandacht 
aan het professioneel neerzetten 
van haar eigen gastouderopvang. 
Dit merk je als je bij haar binnen 
stapt, aan alles is gedacht. Haar 
huis is goed ingericht op gastouder-

opvang: een eigen speelhoek voor 
de kinderen, veel speelruimte, een 
aparte slaapruimte en een zeer 
kindvriendelijke tuin. 

Zowel Hanneke als Claudia staan je 
graag persoonlijk te woord. Voor 
vragen, kennismaken of meer infor-
matie kun je contact opnemen. Wil 
je langskomen om te bekijken of dit 
de plek is voor jouw kindje? Dat kan 
natuurlijk ook. Beide dames zullen 
aanwezig zijn om je rond te leiden 
en je vragen te beantwoorden, zo-
dat je een helder en compleet beeld 
krijgt.
Je kunt rechtstreeks contact opne-
men met Claudia, bekijk haar web-
site www.despetterpoepies.nl of bel 
haar: 06-19993719.
 
Bureau Bloei is van maandag t/m 
vrijdag te bereiken op 06 – 41 81 51 
71, of via info@bureaubloei.nl. 
Neem ook een kijkje op de website: 
www.bureaubloei.nl

Gastouderopvang met kwaliteit én zorg 

Links Claudia, rechts Hanneke.


