Nieuwsbrief
Nummer 55 – oktober 2020

Parento Gastouderbureau
Troostlaan 16 1816 NJ Alkmaar
Tel. Nr. 072-5151980 | LRKnr. 766604895
www.parento-gastouderbureau.nl

How2talk2kids - 28 oktober - uitnodiging voor ouders en gastouders
Yes! We zijn trots jullie te mogen uitnodigen voor een bijzondere online thema-avond op
woendag 28 oktober a.s. Wij zijn zelf groot fan van de methode How2talk2kids en hopen dat
we deze mooie visie, tips en trucs over effectief communiceren met kinderen met zoveel
mogelijk ouders en gastouders kunnen delen! Het boek How2talk2kids is al in bezit van alle
gastouders. Er zijn in de afgelopen jaren ook meerdere fijne thema-avonden verzorgd door
sprekers van How2talk2kids en ook het boek heeft de afgelopen 10 jaar al heel veel leuke en
enthousiaste reacties van gastouders èn ouders opgeleverd.

Tarieven en toeslag 2021
Vanaf januari 2021 wordt de maximaal te vergoeden uurprijs van de
gastouderopvang verhoogd van €6,27 naar €6,49. Indien ouders
werken en/of studeren wordt een gedeelte van de uurprijs door de
overheid vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het
inkomen van de ouders. Eventuele verhoging van het uurtarief van de
gastouder per januari 2021 wordt deze maand per mail kenbaar
gemaakt. De tarieven van Parento Gastouderbureau blijven voor
2021 gelijk.

Prietpraat - wijsheden
Kinderen doen wat jij doet.
Niet wat je zegt dat ze moeten doen.

Boekentip

Stoppen met
foppen
Een leuk lees- en kijkboek voor
kinderen die zeer gehecht zijn
aan hun speen. Ze worden met
dit boek binnen 15 dagen
begeleidt naar een leven
zonder speen. – aangeraden
door een enthousiaste ouder!

Duidelijke taal
Twee jonge, voor elkaar vreemde kinderen in een supermarkt.
Jongen zegt tegen het meisje: ‘Waar zijn de nono's?’
Het meisje: ‘Hier’ en geeft hem de zak macaroni die hij zocht.
Mooi dat ze elkaar gewoon begrijpen!

Verbeteren van Sociale Vaardigheden
Het is niet voor niets een van de vier pedagogische basisdoelen in de
opvang. Het stimuleren van sociale vaardigheden is heel belangrijk
voor een kind. Steven Pont heeft hier een mooi boek over geschreven
genaamd: Sociaal? Vaardig!
In de bijlage vind je een kort,
maar duidelijk artikel over
sociale vaardigheden terug.
Eigenlijk zegt de volgende zin
in het artikel alles. ‘Maar
waarom zou je eigenlijk zo
veel moeite doen om de
sociale vaardigheden van je
kind te verbeteren? Het
antwoord is heel simpel: Je
vergroot er zijn kans op een
gelukkig leven mee.’

Anoniem advies Veilig Thuis
7 oktober vond voor het eerst een online thema avond
Kindermishandeling plaats voor gastouders door Pamela
Huijsman, voorheen werkzaam bij Veilig Thuis. Het was voor
onszelf en de meeste gastouders wel even wennen. De opkomst
was hoog. Goed, want
kindermishandeling
komt helaas nog
steeds voor. Wij als
volwassenen en professionals zijn het
kinderen verplicht om
hier alert op te zijn en
actie te ondernemen
indien nodig. Ze zijn
van ons afhankelijk.
Belangrijke boodschap is dat je hierin niet alleen staat. Je kunt in
alle gevallen anoniem advies vragen aan Veilig Thuis. Tel. 08002000 (www.veiligthuisnhn.nl). Ook is Sonja altijd te benaderen als
erkend aandachtsfunctionaris. Zij wordt jaarlijks bijgeschoold via
de LVAK (Vereniging voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling) om hierin te kunnen begeleiden.

