
 

 
 

Nieuwsbrief  
Nummer 48 – januari 2019 
 

 

 

KinderEHBOavonden voor ouders  
Als professionele opvoeder, maar ook als ouder, is het van groot belang te weten hoe te handelen bij 
noodgevallen. Gastouders volgen begin 2019 hun jaarlijkse KinderEHBO- en Reanimatie-training. Speciaal 

voor ouders bieden we op 10 april a.s. KinderEHBO en op 17 april is er een training KinderReanimatie. 
Onze vaste EHBOinstructeur Henk Duijn verzorgt de avonden. De eigen bijdrage voor ouders is €25,-    

       voor twee avonden. Overige kosten worden gesponsord door Parento. 
 

 

  
Nieuwe opvang in 
Bergen! 
Vanaf januari 2019 start gastouder 
Frans een groene en duurzame na-
schoolse opvang ‘De Buitenbende’ in 
Bergen. Parento vindt het top om 
een mannelijke gastouder te verwelkomen. Met Frans gaan de kinderen 
(6+) ook op pad in de duinen en de bossen en in de zomer naar zee en 
het strand. De Buitenbende streeft ernaar door het vele buiten zijn dat 
kinderen zich vrij en veilig voelen in de natuur en deze weten te waar-

deren. Dit heeft tevens een 
positieve invloed op de ont-
wikkeling en het zelfvertrou-
wen van het kind. Daarnaast 
is het natuurlijk vooral ple-
zier en avonturen beleven 
samen! Meer informatie is te 
vinden op de website 
www.debuitenbende.nl.  
Deze opvang is net officieel 
gestart, dus er is nog ruimte.                                      

 
Jong geleerd….                                                                                                                                                                           

Kees: ‘Zullen we schaken?’ 
Moeder: ‘Ik denk dat dat nog een beetje te moeilijk is’ 

Kees: ‘Dan leg ik het je toch uit?’ 

 
Belang van waarden en normen 
Waarom is het overdragen van normen en waarden 
zo belangrijk? Tijdens het invullen van de Pedago-
gische Kwaliteitsboom bij onze recente workshop 
hebben we dit pedagogische basisdoel binnen de wet 
kinderopvang uitgebreid besproken. Het vormt het 
cement van de samenleving; we dragen continu nor-
men en waarden over. Zoals het houden aan regels  
en het respect hebben voor elkaar. Hierdoor ontdekt 
het kind zijn eigen en andermans grenzen en leert het 
daarmee om te gaan. Dit gaat door zelf het goede 
voorbeeld te geven, regels te hanteren, redenen van gedrag te verwoor-

den en samen na te denken over belangrijke 
zaken. Laat kinderen zelf ervaren welke princi-
pes ertoe doen door hen te laten meedoen, 
meedenken en meebeslissen. Het is belangrijk 
dat ze leren dat ook hun mening telt en dat een 
probleem vaak meerdere meningen en oplos-
singen kent. Door het uitwisselen van argumen-
ten leren kinderen gedachten onder woorden 
te brengen en die van anderen te begrijpen. 
Kinderen volgen zo allemaal hun eigen tempo 
bij het eigen maken van normen en waarden. 
Meer is te lezen in de bijlage met o.a. hoe 
kinderen van verschillende leeftijden kijken naar 
‘wat mag’ en ‘wat niet mag’. 
 

 
 
 

Thema-avond Brandveiligheid 
Er is een kans van 1 op 1000 dat er brand uitbreekt. Maar hoe  

handel je het beste als je in zo'n situatie komt? En wat  
kun je doen ter preventie? Koen Janse de Jonge, werk- 

 zaam bij Brandweer Alkmaar, informeert u graag. Een  
stuk bewustwording kan echt mensenlevens redden.  

Donderdag 21 maart a.s. is er een thema-avond 
brandveiligheid voor gastouders én ouders. 

Deelname is kosteloos voor klanten van 
Parento en alvast opgeven kan. Er volgt  

nog een officiële uitnodiging. 
 

 
met de  
 
 
 
de kinderarts en 
pedagoog Emmi 
Pikler.  

 
 
 
 
 

Jaaropgaven 2018  
De jaaropgaven 2018 worden begin februari door Parento per mail 
verstrekt aan ouders en gastouders. Gastouders hebben deze nodig  
voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Voor ouders geldt  
dat bij ontvangst van de jaaropgave eventuele wijzigingen ten 
opzichte van de vooraf ingeschatte uren 2018   
direct worden kunnen worden doorge- 
geven via www.mijntoeslagen.nl met de 
eigen DigiD-code. Mogelijke verrekeningen 
kunnen dan alsnog worden gemaakt. Via de mail 
wordt nog extra informatie verstuurd. Deze 
jaaropgaven staan straks ook in ons administratie-
systeem (bij downloads/ jaaroverzicht). 
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Sssssssssstt…….. 
Gouden tip voor goede (nacht)rust: 
“Slaap kindje, slaap” - door Dr. Estivill.  
Snelgids om je kind te leren slapen. 

 

 

Binnenspeeltips! 
Het duurt nog even voor de lente aanbreekt 
met mooier weer en volop buitenspelen.  
Voor nu en de dagen dat het buiten minder  
fijn is, bevat de bijlage inspiratie en leuke 
speeltips voor binnen door Eva Bronsveld. 
 


