Welkom bij kinderopvang Op ús
Pleats!
In dit document stellen alle medewerkers, administratief medewerker,
leden van de oudercommissie, stagiaires, en overige betrokkenen zich
voor.
Het meest actuele rooster kunt u op de website vinden.
http://www.opuspleats.nl/team/

Pedagogisch medewerkers

Alien Welles
Samen met mijn man Servièn, dochter May en zoon Brent woon ik in Gorredijk.
6 Jaar geleden ben ik begonnen met werken bij Op ús Pleats. Daarvoor heb ik jarenlang gewerkt op een ander
kinderdagverblijf. Ik heb het erg naar mijn zin en de kinderen laten mij elke dag zien waarom ik voor dit prachtige vak heb
gekozen. Ik werk 3 ochtenden op de peuteropvang en 3 middagen op de dagopvang
Wanneer ik niet werk ga ik er graag op uit met mijn kinderen, vriendinnen en soms ook met collega’s. En winkelen vind ik
ook erg leuk! Ik ben regelmatig te vinden in de sportschool of op de ijsbaan.

Bente Dijkstra
Sinds kort woon ik weer bij mijn ouders, maar ik heb anderhalf jaar op mezelf gewoond samen met een goede vriendin.
Dit is een erg leuke maar ook leerzame ervaring geweest. Ik heb nog een oudere zus die al op haarzelf woont, samen met
haar vriend. Met haar heb ik een goede band en ga ook vaak even bij haar langs, of we gaan weg wat leuks doen. Ik vind
het toch ook wel weer fijn en lekker om thuis te wonen samen met mijn ouders, want ik heb een goede band met hun.
Verder vind ik het leuk om lekker bij te kletsen met vriendinnen of leuke dingen te gaan doen zoals: een feestje, lekker
uiteten of gewoon op de bank Netflix kijken. Als sport doe ik aan streetdance. Dansen is mijn passie. Ook doen we een
aantal zaterdagen mee aan wedstrijden. We dansen niet op erg hoog niveau, maar we doen lekker mee voor de lol. In de
winter gaan we ieder jaar op skivakantie samen met mijn familie, dit vind ik dan ook de leukste vakantie van het jaar
lekker in de sneeuw, maar natuurlijk hou ik ook van de zon en de warmte in de zomer.

Een werkplek 100 meter van mijn huis, mooier kun je het niet treffen. Deze werkplek past ook goed bij mij, omdat ik zelf
ook een buitenmens ben. Weersomstandigheden maakt mij niet uit, ik hou ervan om lekker naar buiten te gaan. Ik vind
het heerlijk om met jullie kinderen te werken!
Ik werk vooral op de buitenschoolse opvang en op groep links.

Daisy Put
In Mei 2012 is kinderopvang Op ús Pleats door mij opgericht, vanuit een droom om kinderen meer in contact te laten
komen met het buitenleven. Het idee was enkele jaren daarvoor ontstaan toen mijn eigen kinderen nog jong waren en ik
het moederschap met het werken wilde combineren.
Het was lastig om opvang te vinden waar ik een prettig gevoel bij had. Het vertrouwde gezicht van een gastouder sprak
aan, de sociale contacten op een kinderdagverblijf ook en daarnaast was gezonde voeding en veel buiten zijn een
belangrijke factor. Het bleek een lastige opgave om een alles in 1 pakket te vinden!
Met een achtergrond als verpleegkundige, verzekeringsadviseur voor tussenpersonen, gastouder en mijn eigen ervaring
besloot ik dat wat lastig te vinden was zelf op te gaan richten.
Na maanden van voorbereiding en verbouwing is Kinderopvang Op ús Pleats geopend. Na een uitbreiding is de opvang
geworden zoals hij nu is. 2 groepen op het Kinderdagverblijf, 1 groep buitenschoolse opvang en peuteropvang op alle
ochtenden.
Al gauw zat ik meer op kantoor om de administratie te regelen en dat was natuurlijk niet waarom ik deze hele uitdaging
ben aangegaan. Ik miste het contact met de ouders en met de kinderen en ook ouders gaven aan het contact te missen.
Het persoonlijke contact was juist 1 van de krachten van de opvang en het was vervelend te ervaren dat daar juist geen
ruimte meer voor was. Toen er ook nog fysieke klachten bij kwamen en een zwangerschap met de nodige complicaties
werd het tijd om zaken anders te gaan regelen.
In mei 2014 is om die reden mijn zusje Maaike in het bedrijf gekomen. Precies op het juiste moment, Ik ging bijna met
zwangerschapsverlof en er werd een nierziekte geconstateerd, waardoor ik direct moest stoppen met mijn
werkzaamheden. Na de nodige revalidatie en aanpassingen ben ik 1 januari 2015 weer begonnen met werken. Samen
Met Maaike run ik nu het bedrijf. Ik richt mij vooral op dat waar ik ooit voor begonnen ben; ‘de kinderen’ en Maaike doet
vooral de administratieve zaken.
Samen met mijn kinderen; Ditte (2000), Senne (2002), Merit (2006) en Ymte (2014) wonen we in het voorhuis van de
boerderij waar de kinderopvang in gevestigd is. In mijn vrije tijd loop ik graag hard en ga ik erop uit met de mountainbike.
Sinds kort kunnen jullie mij ook tegenkomen als brandweervrouw, ik ben vrijwillig brandweervrouw bij korps Gorredijk.

Froukje de Vries
Ik woon in Gorredijk bij mijn moeder en in Jubbega bij mijn vader samen met mijn Broers Anne en Roelof.
Sinds maart 2017 ben ik werkzaam bij Op ús Pleats. Ik werk op de BSO en bij groep rechts. Ik heb in juni 2017 mijn
diploma pedagogisch medewerker niveau 4 gehaald. Voor deze opleiding heb ik de opleiding Cosmo Academy afgerond.
Daarvoor ben ik toen 5 maand naar Mallorca geweest waar ik in verschillende hotels heb gewerkt als miniclub begeleider.
In de weekenden ben ik ook nog werkzaam bij pannenkoekenboerderij de Koppenjan. Daar werk ik in de bediening en
verzorg ik de creatieve activiteiten.
In mijn vrije tijd winkel ik graag en vind ik creatief bezig zijn ook erg leuk. Dan ga ik naar de kringloop met mijn moeder en
kijk ik of ik van iets ouds weer iets nieuws kan maken.
Ik ben erg blij dat ik gevraagd ben om bij Op ús Pleats te komen werken. Ik heb hier mijn draai gevonden! De combinatie
van het werken met kinderen, dieren en natuur spreekt mij erg aan. Ik ga dan ook met ontzettend veel plezier naar mijn
werk!

Kimberley Koopmans
De meeste ouders van Op ús Pleats hebben mij in het jaar 2016 veel op de peuteropvang zien verschijnen. Ik heb daar
mijn examenjaar stagegelopen. In april had ik mijn diploma pedagogisch medewerkster niveau 4 gehaald. Ik had een
geweldige stageplek Op ús Pleats. Ik ging elke dag weer met plezier naar het werk. De geweldige kinderen met al hun
manieren, super! En de contacten met de ouders vond ik altijd supergezellig. De moestuin en de dieren vond ik ook erg
leuk, vooral ook omdat de kinderen er zo dol op zijn. Hoe kinderen op de dieren reageren is altijd super om te zien. Nu
werd ik gevraagd of ik het team wou versterken. Daar zei ik snel ja op! Daarom zullen jullie me nu voortaan nog vaker Op
ús Pleats tegen komen, maar dan als gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ik ben geboren in Jubbega op 20-02-97.
Ik werk vanaf 2013 bij het pannenkoekhuisje De Koppenjan in Jubbega en dan vooral op zondags. De horeca vind ik
superleuk. Alle contacten met de verschillende mensen van jong naar oud. Elke dag is anders en dat maakt het werk erg
leuk. Naast het werken heb ik ook verschillende hobby’s. Ik fitness nu in Gorredijk sportcentrum Kortezwaag, de jaren
daarvoor heb ik altijd gekorfbald, begonnen in mijn eigen dorp bij WK en de afgelopen 3 jaar bij Ldodk in Gorredijk wat

altijd erg leuk was! Ook in de winter ga ik graag met mijn familie een weekje op skivakantie. Naast dat alles houd ik er ook
van om gezellig met vriendinnen even op stap te gaan of even gezellig een avondje bij te kletsen.

Kjersti Wieldraaijer
Sinds 2 jaar woon ik samen met Jasper in Wijnjewoude. Ik kom uit Jubbega en heb daar mijn hele leven gewoond. In mijn
vrije tijd loop ik hard, dans ik en spreek graag af met mijn vriendinnen.
Inmiddels werk ik al 5 jaar met veel plezier bij kinderopvang Op ús Pleats. Wat mij heel erg aanspreekt is het volgen van
de ontwikkeling van de kinderen en steeds iets nieuws daarin ontdekken. Ook het samenwerken met dit team is iets waar
ik erg veel voldoening uithaal.
Toch had ik zin in een nieuwe uitdaging, ik was erg nieuwsgiering in de bedrijfsvoering, hoe dit tot stand komt en wat
voor werkzaamheden daaronder vallen. Nadat ik mij verdiept heb in diverse opleidingen heb ik gekozen om de opleiding
bedrijfsadministrateur te gaan volgen. Echter zag ik het niet zitten om daarvoor mijn werk met de kinderen op te zeggen,
omdat ik dat veel te leuk vind. Gelukkig konden we daar een oplossing voor vinden. Ik ga nu 1 dag in de week naar school,
werk 2 dagen op de dagopvang en 2 dagen loop ik stage op het kantoor. Dus naast leidster op de dagopvang zal ik mij
voortaan ook bezighouden met de administratieve taken. Eerst als stagiaire Bedrijfsadministrateur en wie weet wat de
toekomst zal brengen!

Margreet Broekema
Samen met mijn man Wouter en dochter Lynn wonen wij aan de rand van Beetsterzwaag. Vorig jaar juni zijn Wouter en ik
na een relatie van 7 jaar in het huwelijksbootje gestapt. Afgelopen januari is onze prachtige dochter Lynn geboren.
Sinds 1 september 2014 ben ik werkzaam bij Op ús Pleats. Voornamelijk ben ik te vinden op de peutergroep waar ik het
erg naar mijn zin heb. Woensdag, donderdag en vrijdagochtend kun je mij hier vinden. Voor het werken op de Pleats, ben
ik werkzaam geweest in Driebergen te Utrecht. Hier als coördinator op een BSO. Na drie jaar in het midden van het land

te hebben gewoond, was de studie van mijn man afgelopen en zijn we weer terugverhuisd naar het fijne noorden. De
mentaliteit is toch wel fijner hier en ook qua ontwikkeling van de kinderen. De kinderen hier zijn nog meer bezig met het
spelen buiten, het knutselen en het tekenen aan de tafel i.p.v. gamen op de IPad.
Naast het werken en het genieten van onze dochter Lynn, ben ik vaak te vinden in de bossen van Beetsterzwaag. Samen
met mijn zusje zijn we fanatiek aan het mountainbiken. Daarnaast ben ik vanaf mijn 5 e jaar al druk in de paardensport.
Helaas nu even een stop maar hoop dit snel weer op te pakken.

Nynke Idzenga
Ik woon met mijn ouders, tweelingzus en ons hondje in Jonkersland. Mijn hobby’s zijn volleybal en fitnessen.
Vanuit mijn opleiding pedagogisch medewerker op het Friesland college hebik stagelopen bij Op ús Pleats tot juni Ik heb
voor deze opleiding gekozen omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken, ze helpen te ontwikkelen en zien
groeien daarin.
Ik heb voor deze stageplek gekozen omdat de natuur en dieren mij heel erg aanspreekt en ik uit was voor een nieuwe
uitdaging voor mijn stage. Na mijn stage wilde ik graag blijven bij Op ús Pleats en op dat moment waren zij ook op zoek
naar een nieuwe medewerker. Vanaf juni 2018, na het behalen van mijn diploma werk ik nu bij Op ús Pleats. Daarnaast ga
ik de opleiding pw4 volgen, een niveau hoger dus, waardoor ik naast het werken hier ook stageloop.
Ik vind het fijn om veel buiten te zijn en om in de omgeving van dieren te zijn spreekt mij ook veel aan.
Ik hoop dat ik dit jaar veel leuke dingen mag meemaken en een leuke tijd mag hebben met uw kinderen.

Quinty de Vries
Ik woon in Lippenhuizen met mijn ouders en zus.
Mijn hobby’s zijn oppassen en leuke dingen doen met mijn vriendinnen. Met kinderen werken kost veel energie,
maar je krijgt nog veel meer voor terug. De spontante blije blikken en opmerkingen word ik altijd erg vrolijk van.
Ik heb e voor gekozen om Op ús Pleats stage te lopen, omdat ik in eerste instantie het er van de buitenkant heel
leuk uit vond zien. De dieren en de moestuin leek mij al heel leuk en interessant voor de kinderen. Eenmaal binnen
en je wordt omringd door een huiselijke sfeer en hele fijn lieve mensen om mee samen te werken. Zelf kan ik heel
goed zelfstandig werken, maar kan ook heel goed functioneren binnen een groep. Na mijn stage mocht ik hier
blijven werken. Zelf vind ik het heel interessant om met kinderen te werken die problemen hebben om te kijken hoe

je dit het beste kunt oplossen. Door middel van een hbo-opleiding ga ik mij daar dit jaar in ontwikkelen. Dit
combineer ik met het werken op de BSO.

Tamara ter Heijde
Ik woon samen met vriend Gerben in Harkema. Ik werk hier nu 5 jaar en heb op alle groepen mogen werken waar ik veel
van geleerd heb! Maar daardoor ik nu ook zeker weet dat ik op "baby" groep helemaal tot mijn recht kom!
Het huiselijke combineren met onze groene visie vind ik fantastisch; lekker buitenspelen (en natuurlijk de dieren en
moestuin), waar de kinderen vies mogen worden en zelf hun wereld vergroten door te ontdekken en hun fantasie te
prikkelen.
En wat ik zelf heel belangrijk vind is dat wij de kinderen, kinderen laten zijn!
In mijn vrije tijd mag ik graag een goed boek lezen, met vrienden leuke dingen doen en reizen en natuurlijk winkelen

Tjeerdje Voolstra
Vanaf 1996 ben ik werkzaam als leidster in de kinderopvang bij een inmiddels grotere organisatie en had steeds de wens
om bij een kleinschalige kinderopvang te werken, daar waar een kind zich mag ontplooien en ontwikkelen in hun eigen
tempo en op zijn eigen manier. Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen veel mogen spelen in een groene omgeving
waar je best vies mag worden en wat ik ook belangrijk vind is dat kinderen in contact kunnen komen met dieren
doormiddel van knuffelen en verzorgen als ze dat willen. Deze aspecten vind ik hier en ben blij dat ik ben benaderd en dat
ik hier mag komen werken.
Verder werk ik 1 keer per week als vrijwilliger in het hospice Smelnehaven te Drachten. Dit is prachtig om te doen en
geeft mij veel voldoening dat ik voor deze gasten mag zorgen.
Mijn hobby’s zijn:
Drumband Eensgezindheid waar ik een snaartrom bespeel
Wandelen en fietsen
Lezen van een goed boek, ook Friese boeken

Aqua Varia en Aqua Pilatus
Werken in de tuin
Erop uittrekken met de camper

Verder doe ik nog een cursus Mindfulness, dit omdat ik dit erg interessant vind en wil er graag meer over wil weten en
leren.

Administratief medewerker

Maaike Titarsole
Ik ben getrouwd met Sanchez en we hebben een lieve dochter Sofie, een gezellige en drukke kleuter van nu 5 jaar. Met
zijn drieën wonen we in Leek.
Sinds 2014 ben ik werkzaam bij Op us Pleats, echter ken ik de opvang al veel langer. Daisy is mijn zus en daardoor heb ik
vanaf het begin de opvang zien groeien. Ook heb ik weleens geholpen met klussen.
Vanaf het begin heb ik vaker met de gedachte gespeeld om bij de Pleats te werken, echter was er toen nog geen ruimte.
Toen daar uiteindelijk verandering in kwam was ik ontzettend blij! Niet alleen omdat ik nu mag werken in een geweldig
team, maar ook omdat mijn dochter Sofie op deze prachtige opvang kon zitten. Nu gaat Sofie naar school en de BSO in
Leek, maar in de vakanties gaat ze nog gezellig mee naar de Pleats.
Ik werk 20 uur per week, op dinsdag, woensdagochtend en donderdag.
Ik ben verantwoordelijk voor de gehele administratie, doe samen met Daisy personeelsgesprekken en probeer zoveel
mogelijk vragen van ouders te beantwoorden.
In mijn vrije tijd lees ik graag, spreek ik af met vriendinnen en als sport doe ik aan hardlopen bij loopgroep Nienoord.

Overige betrokkenen

Nadieh Woudstra
Ik woon in Gorredijk. In mijn vrije tijd korfbal ik bij korfbalvereniging LDODK, te Gorredijk. Dit doe ik al sinds ik 7 jaar oud
ben, met veel plezier! Op zondags speel ik een wedstrijd en op maandag en woensdagavond heb ik training.
Naast korfbal vind ik het leuk om met vrienden leuke dingen te doen, bijvoorbeeld: Winkelen, uit eten, op stap gaan en
op visite gaan om bij te kletsen.
Ik ben sinds 11 mei 2015 gestart bij Op ús Pleats, met veel enthousiasme en plezier, wat ik nog steeds ervaar en beleef!
Op ús Pleats heeft mij heel prettig en fijn opgevangen: Het is een leuk team met enthousiaste vrouwen.
Ik was op zoek naar een goeie werkplek en naar collega's waar ik mijn passie mee kon delen en die heb ik gevonden.
Ik wilde graag met kinderen werken, omdat kinderen zo puur en onbevangen zijn, de interacties met jonge
kinderen is leuk! En ik wist al vanaf jongs af aan dat ik met kinderen wilde werken.
Ook op straat word ik vaak aangesproken door kleine kinderen, dit vind ik geweldig!
Ik sta op maandag, dinsdag en vrijdagochtend op de peutergroep en na afloop ben ik werkzaam op groep links.
Woensdag en donderdag sta ik de gehele dag op de baby-groep.

Jasmina Sljubura
Ik ben 05-04-1974 geboren in Klagenfurt, Oostenrijk. Ik ben sinds 2011 in Nederland, ik ben getrouwd en ik heb twee
zoons.
Sinds juli 2016 werk ik als schoonmaakster bij Op ús Pleats, dagelijks begin ik hier om 18.00 uur mee. Daarnaast werk ik
bij Talant in Beetsterzwaag. Ik heb een buitenlands diploma als dierenartsassistente, maar helaas is dit diploma in
Nederland niet geldig.
In mijn vrije tijd lees ik graag boeken van Paolo Coelho en Pearl Buck. Ook wandel ik graag mijn gezin/familie.

