
Hallo! 
Zoekt u een oppas voor uw kids voor doordeweeks en/of het weekend? Voor in 
de zomer? Of allebei? Misschien kan ik u helpen!  
 
Even voorstellen… 
Ik ben Fleur van 18 jaar. Ik heb een broer van 19 en een zusje van 12 jaar. Dansen 
en musical zijn mijn passie; ik dans al jaren, ongeveer 10 uur per week.  
Twee jaar geleden heb ik meegedanst en gespeeld in Billy Elliot de musical in het 
AFAS Circustheater Scheveningen. Op school zit ik ook in de Theaterklas en doe ik 
elk jaar mee met de schoolmusical.  
 
Mijn werkervaring 
In de vakanties, weekenden en na school heb ik al drie jaar gewerkt bij een 
gastouder thuis, die dagelijks ongeveer vijf a zes kinderen onder haar hoede heeft. 
Daarnaast pas ik al jaren op bij verschillende kinderen, in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. 
Ook pas ik op op een meisje met een handicap. Dat vind ik ook heel leuk. Mijn broer 
heeft een handicap en weet ik dus goed hoe ik daarmee om moet gaan. Soms blijf ik 
daar slapen. Ik hou van kinderen; ik vind het leuk om lekker met ze mee te spelen en 
word daar dan zelf heel energiek, enthousiast en vrolijk van! Maar voorlezen vind ik 
ook heel leuk. Ik ben zelf ook erg creatief; ik hou erg veel van knutselen, tekenen en 
schilderen. Om dat met kinderen te doen vind ik echt geweldig! Daarnaast vind ik het 
heel leuk om lekker naar buiten te gaan. Lekker op stap met de kinderwagen en zo 
veel mogelijk speeltuinen langs gaan! 
 
Vanwege de schrapping van mijn eindexamens heb ik nu veel vrije tijd. Ik zoek dus 
een leuke familie die ik kan helpen als oppas doordeweeks, overdag, 's avonds en/of 
in het weekend en in de zomer! Bij u misschien?  

 
 
 
 

Heb je interesse in oppas Fleur, 
dan helpen wij je graag om in 
contact te komen. Laat je 
gegevens achter via deze link! 
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