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Gastouder inspiratiemiddag – zaterdag 18 mei 2019  
Kom je ook?! 
Wil je inspiratie opdoen om jouw gastouderopvang nog leuker te maken?! Ervaren gastouders 
vertellen je graag iets over hun opvang. We bieden o.a. inspiratie op het gebied van KinderYoga, 
werken met Montessori materiaal, thematisch werken en interactief voorlezen. We bieden ook een 
speelmateriaal-ruilmarkt aan! Daarnaast ontmoeten we ook graag mogelijk nieuwe gastouders. Ken 
je iemand die overweegt gastouder te worden of een gastouder die toevallig bij een ander bureau is 
aangesloten? Iedereen is van harte welkom om zich te laten inspireren en te oriënteren! Er staat 
sowieso een leuke goodiebag klaar voor de bezoekers. 
Waar?  Dagcentrum Jan Willem,        Tijd? Van 14.00 tot 17.00 uur 
             Reigerlaan 27 Sint Pancras      Aanmelden kan o.a. via: gastouderinspiratiedag@gmail.com 

 

 

 
Zusterliefde 

Lauren (4): ‘Ik weet zeker dat mijn grote zus 
van mij houdt. Ze geeft mij altijd haar oude 

kleren en dan moet ze zelf naar de winkel om 
nieuwe te kopen.’ 

 

  

 

 

Goed verzekerd 
De afgelopen 10 jaar heeft Parento Gastouderbureau ongemerkt 
een extra dienst verleend. Namelijk het bieden van een Collectieve 
Aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders van Parento. Door 
Europese regelgeving is het helaas niet meer mogelijk om deze ver-
zekering collectief aan te bieden. Daarom dient iedere gastouder 
dit voortaan individueel te regelen. De collectieve verzekering 
loopt af per 31 mei 2019. Parento kan gastouders wel een indivi-
duele verzekering via Parento aanbieden vanaf 1 juni a.s. tegen een 
scherpe premie. Gastouders zijn hierover uitgebreid geïnformeerd. 

 
 

 

     

                                                                                        
Prikkelproofplan  
– Kim Vervuurt 

Voor baby’s van 0 tot 5 maanden die  
veel huilen. Met dit boekje heb je alle  
tips en ondersteuning in handen om met een 
week de rust te laten keren. Een duidelijk 
plan dat je kunt opstarten om terug te  
komen op de weg naar optimaal genieten. 

  
 

 

 
Montessori methode –  
gastouder Carla vertelt   
Montessori werkjes zijn vaak eenvoudig 
en leveren veel werk- en leerplezier op. 
In een maatschappij waar kinderen snel te 
veel om zich heen hebben, biedt juist de 
beperking van het aangeboden materiaal 
meerwaarde door rust, het stimuleren 
van sociale vaardigheden en het prikke-
len van de fantasie. In de bijlage meer 
over de werkjes die gastouder Carla haar 
gastkinderen en haar peutergroep van de 
1e Montessori school aanbiedt. 
 

Tip: op de inspiratiedag van 18 mei laat Carla  
mooie voorbeelden zien! 

 

 

 

 
 

GGD inspectie Parento 
Gastouderbureau 
Gastouders worden voor aanvang van 
de opvang en middels steekproeven 
gecontroleerd door de GGD. Bij 
Parento controleert de GGD jaarlijks 
hoe het gastouderbureau functioneert 
en of deze voldoet aan de wettelijke 
eisen. Dit is een uitgebreide inspectie 
en geeft Parento in de praktijk ook weer meer inspiratie en 
handvaten om de kwaliteit hoog te houden. Het meest recente 
inspectierapport (maart 2019) is terug te vinden via de website van 
Parento – bij extra’s. Inspectierapporten van de gastouders zelf zijn 
terug te vinden voor ouders en gastouders bij ‘downloads’ in het 
registratiesysteem.  
 

 
Sportief 

Jelle (11) verliest meestal met spelletjes.  
Op de vraag of hij dat niet vervelend vindt, antwoordt hij:  
‘Nee hoor, mam, ik ben toch winnaar in het verliezen.’ 

 
 
 

 

Samen plezier beleven aan muziek 
Goed voor de ontwikkeling! 
Baby’s, dreumesen en peuters kunnen 
echt genieten van muziek. Kijk maar 
wat er gebeurt als je voor hen zingt 
en klapt. Een baby luistert aandachtig 
naar een gezongen lied of kijkt 
verwonderd naar het belletje om zijn 
been dat rinkelt als hij beweegt. 
Dreumesen wiegen heen en weer bij 
het horen van muziek en zodra ze 
kunnen lopen beginnen ze ook te 
dansen en mee te zingen. Een peuter 
danst, zingt en speelt op instrumen-
tjes. Alle kinderen ontdekken en 
ontwikkelen zo hun eigen muzikale 
mogelijkheden.  

 
In de bijlage staan tips 

over waar je op kunt letten bij 
het aanbieden van muziek voor 
nog meer plezier samen, plus 
leuke ideeën om zelf én samen 
allerlei muziekinstrumenten te 
maken.  
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