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Oproep oudercommissie Parento!

De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om als ouder mee te
denken over alles wat er komt kijken bij de gastouderopvang en het gastouderbureau? Dan
ben je van harte welkom! Deelname wordt erg gewaardeerd. Het gaat in de praktijk om 3
tot 4 bijeenkomsten per jaar van maximaal 1,5 uur. In fijne sfeer, maar ook efficiënt worden
diverse onderwerpen rond de gastouderopvang doorgesproken. Leeswerk thuis proberen
we bewust te vermijden. We zien ernaar uit om je te verwelkomen als ouderraadslid! Om
een idee te krijgen wat er zoal wordt besproken, zie de laatste notulen op de website. o.a.
vindbaar onder de ‘oproep leden oudercommissie’ (als je inlogt als klant).

Voor in de agenda – Thema-bijeenkomsten
januari

KinderEHBO en KinderReanimatie

14 maart

Pedagogische Kwaliteitsboom

25 maart

Kinderyoga

30 juni

Verschillen jongens en meisjes in de opvang

7 oktober

Kindermishandeling

Mia (6 jr): ‘Ik ben het niet kwijt.
Ik heb het alleen nog niet gezocht op de plek waar het ligt’

Jaaropgaven en toeslagen

Brief aan iedereen die te
maken heeft met kinderen
van gescheiden ouders
Scheiden is voor kinderen heel heftig. Eerder hebben we al eens een brief
aan alle gescheiden ouders bijgesloten bij een van onze nieuwsbrieven (zie
ook de open brieven via www.villapinedo.nl). Villa Pinedo heeft nu ook
een brief opgesteld aan alle volwassenen (gastouders, familie, vrienden,
buren) die te maken hebben met kinderen van gescheiden ouders. Deze
brief geeft duidelijk weer wat een kind in deze situatie echt nodig heeft.
Help kinderen door ZELF deze brief te lezen en hiernaar te handelen.
Jan (9 jr): ‘Ik wou dat we op school het
vak toekomst hadden, ipv geschiedenis’

Belangrijke info - blusdeken
Een blusdeken is een handig blusmiddel dat alle gastouders in huis hebben. Het is belangrijk dat deze het
normnummer EN 1869 bevat. Deze blusdekens zijn getest en veilig om een beginnende brand te blussen. Het is
een doek die je over het vuur heen legt en doordat zo de
zuurstof van de brand weggaat, dooft het vuur. Het is
gemaakt van materiaal dat zeer slecht brandt, zoals glasvezel. Vaak zit het in een rode zak/verpakking die je dient
op te hangen in huis. Voornamelijk wordt dit blusmiddel
ingezet voor kleine beginnende branden, zoals een
prullenbakbrand, vlam in de pan, een tv/pc/laptopbrand en
bij personen die in brand staan. Let op: blusdekens zijn
niet geschikt voor vet- of frituurbranden.
Hoe gebruik je een blusdeken?
Bij brand trek je aan de twee zwarte
uiteinden. Het doek ontvouwt zich
uit de koker en je hebt hem dan
direct goed vast. Bescherm je handen door
door de blusdeken een keer om je
handen te slaan. Dek het voorwerp
of persoon met de deken af en zorg
dat er geen zuurstof bij de brand
komt. Wikkel de blusdeken goed om
het voorwerp heen en neem daar
voldoende tijd voor, totdat het vuur echt is gedoofd. Kijk voor meer tips
op www.brandweer.nl/brandveiligheid.

De jaaropgave 2019 wordt begin
februari per mail verstrekt door Parento
voor ouders en gastouders. Gastouders
hebben deze jaaropgave nodig voor de
jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
Voor ouders geldt dat bij ontvangst van
de jaaropgave eventuele wijzigingen ten opzichte van de vooraf
ingeschatte uren 2019 direct kunnen worden doorgegeven via
www.mijntoeslagen.nl met eigen DigiD code. Mogelijke
verrekeningen kunnen dan alsnog worden gemaakt. Per mail
wordt extra info verstrekt.
Eenmaal verstrekte jaaropgaven kunnen later nog worden
teruggevonden via het administratiesysteem van Parento (bij
downloads – jaaroverzicht). In de toekomst wil de overheid
voorkomen dat de geschatte uren en daadwerkelijke uren te
veel van elkaar afwijken. Dit kan anders voor ouders tot
vervelende narekeningen zorgen. De Belastingdienst zal vanaf
ca. mei meerdere keren per jaar bij het gastouderbureau de
urenregistraties opvragen. Ouders worden dan gewaarschuwd
door de overheid als de werkelijke uren te veel afwijken van de
ingeschatte uren. Parento staat ouders graag bij als ze een
nieuwe aangepaste ureninschatting voor 2020 willen maken.

Tips

Uitjes
Zie www.kidsproof.nl voor leuke uitjes in Noord-Holland.
Zo kun je bij Fermento (Laat 123, Alkmaar) iedere eerste
woensdagochtend van de maand terecht voor een voorleesochtend voor peuters (met een glaasje Diksap).
Gelijkwaardig zijn
Een mooie website is www.ouderschapvanuitjehart.nl. Hier
geeft Eline Weijers fijne tips voor opvoeding vanuit gelijkwaardigheid. Je kunt je ook opgeven voor haar gratis nieuwsbrief.

