SARAH & SABIN
E
TEAMLEIDERS DA
GOPVANG

Sarah Middelkoop (32) werkt sinds tien jaar bij Kids Lodge is nu teamleider

WAT MAAKT HET WERKEN MET KINDEREN ZO LEUK?

Sabine van der Schaft (27) werkt vanaf 2012 bij Kids Lodge en is nu teamleider

dagopvang. Ze heeft veel contact met ouders en stuurt de workshops aan.

Kinderen zijn zo eerlijk en puur. Als een kind blij en vrolijk is dan straalt

van de dagopvang. Ze is verantwoordelijk voor de personeelsplanning, het

Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor onze kinderboerderij.

het er vanaf. Als een kind je gemist hebt dan krijg je een echte knuffel. Is

ouderportaal, geeft rondleidingen en heeft ze veel contact met ouders.

een peuter het ergens niet mee eens? Dan stort je je toch op de grond en
WELKE HOBBY’S HEB JE?

ga je lekker schreeuwen? Zo mooi om te zien dat het kinderen vaak niet

WELKE HOBBY’S HEB JE?

Als het buiten minder lekker weer is, vind ik het leuk om kinderkleding te

uitmaakt wat anderen denken en hun emoties de vrije loop laten gaan.

Ik hou van er op uit gaan, shoppen, uit eten, netflixen, familie en vrienden!

maken. Leuk voor mijn eigen kinderen of een kraamcadeautje. Ook vind ik

Daar zouden volwassenen soms nog wat van kunnen leren.

het leuk om lekker te borrelen en te eten. Ik kan ook niet wachten totdat de

WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN JE HART SNELLER VAN KLOPPEN?

Sushi! Ik ben gek op Sushi! Bij de eerste hap krijg ik kippenvel. Vooral bij de

“

zalm met roomkaas. Ik hou ook van chocolade, paaskoekjes, chips, verse

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE ZO LEUK?

patat, kipwrap, dieren, nieuwe kleren, Google, familie, bier, onesies, Netflix en

Nu roepen we vaak; bij Kids Lodge is het elke dag een feestje! En ja,

WAT MAAKT HET WERKEN MET KINDEREN ZO LEUK?

Pinterest.

toen ik tien jaar geleden begon, voelde het meteen zo. Geen dag is

Iedere dag is anders met die kleintjes, de blije gezichten, de kinderen zien

hetzelfde en niets is te gek. We kregen op de peutergroep zoveel vrijheid

groeien en ontwikkelen, maar vooral ook de waardering die je ervoor krijgt.

horeca weer open is en in de zomer weer een festival mee te pakken.
WAAR GAAN JE OGEN VAN TWINKELEN EN JE HART SNELLER VAN KLOPPEN?

IK BEN GEK OP SUSHI!

Eten haha! Vooral slechte dingen zoals chocola, taartjes en hapjes.
WAAR KUNNEN WE JE ‘S NACHTS VOOR WAKKER MAKEN?

Nou eigenlijk liever niet. Ik hou erg van slapen!

WAAR KUNNEN WE JE ‘S NACHTS VOOR WAKKER MAKEN?

om van alles te doen met de kinderen. We konden naar Ballorig, er

Liever niet… Ik heb twee kinderen dus ik weet hoe het is om ’s nachts wakker

waren danslessen, muzieklessen, we konden met de bakfiets naar de

WAT MAAKT HET WERKEN BIJ KIDS LODGE ZO LEUK?

te worden. Meerdere keren, haha.

kinderboerderij, bibliotheek en we zijn zelfs met vijf peuters een hele dag

Bij Kids Lodge is niks te gek! Er is ruimte voor ontwikkeling, ideeën een

naar de dierentuin geweest.

dolletje maar het is ook keihard werken!

WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS LODGE?

WELKE TALENTEN ZET JIJ IN BIJ KIDS LODGE?

Voordat ik verder ging in mijn functie als teamleider heb ik jaren de

Ik probeer met passie, enthousiasme en plezier aan het werk te zijn. Dit wil ik

peutergroep gedraaid. Door de ervaring die ik heb opgedaan weet ik

ook uitstralen in het contact met ouders en kinderen.

“

KINDEREN ZIJN

ZO EERLIJK EN PUUR

hoe het is om een groep te draaien, waar je tegenaan kan lopen en wat
WAT ZOU JE HET LIEFST WILLEN VERANDEREN AAN DE WERELD?

fijn is voor ouders. Hierdoor kan ik mij nu goed inleven en snel schakelen

WIST JE DAT….

Op dit moment zou ik willen dat alles weer normaal is. Ik ben een beetje

wanneer er vragen zijn.

Ik zwanger ben en in april uitgerekend

klaar met het nieuwe ‘normaal’. Ik wil gewoon weer zorgeloos op vakantie,

ben van een meisje!

verjaardagen vieren zonder tijdsblokken en genieten van het leven zonder

WIST JE DAT….

alle beperkingen.

Ik een jaar in een busje heb geleefd aan de andere kant van de wereld?

