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Coronanieuws - kinderopvang gesloten t/m 28 april 
De overheid heeft aangegeven dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder 
geval verlengd wordt t/m 28 april. Parento heeft de afgelopen periode haar klanten 
per mail op de hoogte gehouden en blijft dat doen. Kort samengevat: de 
kinderopvang is gesloten. Noodopvang is alleen mogelijk als ouders in cruciale 
beroepen werken en ze ècht geen andere oplossing zien voor hun kinderen. Deze 
noodopvang is alleen mogelijk indien zowel de gastouder evenals mogelijke 
gezinsleden èn de op te vangen kinderen niet verkouden zijn, niet hoesten en geen 
keelpijn of koorts hebben. De facturen en uitbetalingen van de gastouderopvang 

lopen door en de overheid heeft aangegeven om naast de kinderopvangtoeslag ook de ouderbijdrage gedurende 
deze sluitingsperiode voor alle ouders te vergoeden. Voor details zie de eerdere berichtgeving.  

 

 
FF checken . . 

Loes (2 jr) aan haar gastouder: ‘Bij welke mamma heb jij je kindjes 

opgehaald? (Dit naar aanleiding van onze nieuwe kittens  
die we net hadden opgehaald..)’ 

 
 

Kracht van taal in het gezin 
Iedere, nou ja bijna iedere, ouder heeft 
het wel eens. Precies op het moment dat 
je innerlijke energiemeter het nulpunt 
bereikt, weigert je kind mee te werken. 
Dan reageer je niet altijd zo relaxed als je 
zou willen. Zeker in deze tijden is dat 
vast herkenbaar. Een dag met je kinderen 
zit bomvol communicatiemomenten.  
Sleutels tot goede communicatie met je 

kind zijn het erkennen van de gevoelens van je kind en het gebruik 
van beschrijvende taal. Lees voor meer info de bijlage.  
 
 

 
 

              speciaal voor ouders 
In de bijlage vinden jullie voor deze bijzon-
dere periode een aantal tips om te doen  
met kinderen in huis en tuin. Dit is ook een 
unieke tijd die je met je gezin doorbrengt. 
Hopelijk kunnen deze ideeën je inspireren 
om er samen iets leuks van te maken  

 

  
 

Betrokken gastouders op afstand 
Een vreemde situatie. 70% van de 
gastouders heeft ineens helemaal 
geen gastkinderen meer om zich 
heen. Wat is het dan anders in 
huis. Het gelach en de gezelligheid 
die de kinderen met zich mee-
brengen wordt enorm gemist. 
Gastouders zijn echter evengoed 
in contact met hun opvang. Alle 
gastouders willen er namelijk 
straks weer 100% zijn voor hun 
gastkinderen. Ze zijn bezig met 
hun eigen gezondheid, hun eigen 
gezin, ze gebruiken hun tijd om de 
opvangruimte of buitenruimte wat aan te passen of om hun 
boekhouding en administratie bij te werken. Het kan ook een 
moment zijn om het boek How2talk2kids er weer eens bij te 
pakken. Speelmateriaal wordt uitgeleend, er worden knutsel-
activiteiten op afstand bedacht of er wordt via video-bellen 
contact gemaakt met de kinderen. Kortom, zeker niet uit het 
oog, uit het hart! 
 

 
 Pareltje 

We kwamen verwaaid van de wind en regen binnen.  
Teun vroeg wat. Ik: ‘Even wachten, Teun, eerst even m’n haar 
kammen’. Teun: ‘Maar waarom kam jij je haar?’ In m’n haast 
zeg ik: ‘Ik zie er niet uit.’ Teun reageert heel verbaasd: ‘Maar 

je ziet er juist prachtig uit!’ Mijn dag was weer goed. 
 

 
Dagritmekaarten bieden structuur 
In de opvang worden dagritmekaarten met succes gebruikt om een activiteit, gebeurtenis, dag of 
week op te splitsen in overzichtelijke delen. Voor thuis, zeker in deze verwarrende periode, is 
het gebruik van dagritmekaarten ook een aanrader. Dagritmekaarten geven kinderen 
duidelijkheid over wat er van ze verwacht wordt en wat er gaat gebeuren. Duidelijkheid geeft 
weer een veilig gevoel. Doordat dagritme- kaarten plaatjes hebben, kunnen kinderen ze zelf 
bekijken en begrijpen. Een dagritmekaart helpt jonge kinderen regels en ritme van een dag te 
onthouden. Op internet zijn diverse gratis dagritmekaarten te vinden.  
Een leuke variant hierop is de checkpad (www.gezinnig.nl) waarop kinderen  
hun eigen ochtend- en avondroutines kunnen afvinken, als tandenpoetsen, 
kleding aandoen, etc. zonder strijd. 
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