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Laatste Coronanieuws gastouderopvang

De overheid heeft in de persconferentie van 12 januari j.l. aangegeven dat de Lockdown verlengd
wordt tot 9 februari a.s. met de mogelijkheid dat de kinderopvang en scholen op 25 januari wel al
kunnen openen. Parento heeft de afgelopen periode haar klanten per mail op de hoogte gehouden
van alle ontwikkelingen en blijft dat doen.
Kort samengevat: voor de gastouderopvang geldt dat het
dringende advies is dat alleen ouders die werken in cruciale
beroepen en ouders die voor de opvang van hun kinderen
ècht geen andere oplossing zien, gebruik maken van de gastouderopvang. Het kan ook zijn dat in het
belang van het kind (kwetsbare kinderen) de opvang beter kan doorlopen. Deze opvang is alleen
mogelijk indien zowel de gastouder (evenals gezinsleden) én de op te vangen kinderen geen
symptomen van Corona hebben. Bij onduidelijkheid kan de beslisboom die eerder per mail is verstrekt, worden geraadpleegd. De facturen en uitbetalingen van de gastouderopvang lopen door zoals
vooraf afgesproken en de overheid heeft wederom aangegeven om naast de kinderopvangtoeslag
ook de ouderbijdrage tijdens deze sluitingsperiode voor alle ouders te vergoeden. Voor details zie de eerdere berichtgeving per mail.

Hoe maak je van je kind een betere slaper?
- Webinar 8 maart
Slaapt jouw baby of kindje niet goed?
Verlang je naar een ontspannen avondritueel?
Kijk je uit naar een ononderbroken nacht?
Kinderslaapcoach Leonie ondersteunt en begeleidt
ouders bij het oppakken en aanpakken van allerlei
slaapproblemen die ze bij hun kinderen ervaren.
Door haar tips kan de rust in het gezin terugkeren
en kunnen zowel kind als ouders weer goed
slapen. Wil je ook van jouw (gast)kind een betere
slaper maken, wees dan van harte welkom bij het
Webinar op 8 maart. Zie bijlage voor meer info.

Corona prietpraat - 2
Probeer maar eens thuis te spelen
als je ouders er de hele
tijd doorheen werken

Jaaropgaven en toeslagen
De jaaropgave 2020 wordt uiterlijk 1 februari per mail verstrekt
door Parento 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 2020 direct kunnen worden
doorgegeven via www.mijntoeslagen.nl met eigen DigiDcode.
Mogelijke verrekeningen kunnen dan alsnog worden gemaakt. Via de
mail wordt extra info hierover verstrekt.
Eenmaal verstrekte jaaropgaven kunnen later nog worden teruggevonden via het administratiesysteem van Parento (bij downloads –
jaaroverzicht). De overheid wil in de toekomst voorkomen dat de
geschatte uren en daadwerkelijke uren te veel afwijken van elkaar.
Dit kan namelijk in de praktijk voor vervelende narekeningen zorgen
bij ouders. Parento Gastouderbureau levert daarom maandelijks de
gefactureerde uren aan bij de belastingdienst. Het is de bedoeling dat
ouders daardoor eerder kunnen worden gewaarschuwd door de
overheid als de werkelijke uren te veel afwijken van de vooraf
ingeschatte uren. Parento staat ouders graag bij als ze een nieuwe,
aangepaste schatting van uren willen maken voor 2021.

Corona prietpraat - 1
Kom je? Het weer speelt al buiten!

Leuke activiteiten en speeltips
Nu een groot deel van de wereld noodgedwongen thuis zit en
veel uitjes niet mogelijk zijn,
kunnen kinderen wat leuke
activiteiten goed gebruiken.
Natuurknutselen
Buiten valt er gelukkig van
alles te ontdekken.
Natuurmonumenten en
Stichting Natuurwijs bieden
allerlei leuke activiteiten en
knutsels die je gewoon in de achtertuin, het dichtstbijzijnde park
of thuis kunt doen. Denk aan vogelbingo, kleurige takkenmannetjes of gekke modderfiguren maken. Er zijn activiteiten
voor alle seizoenen. Zie ww.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
en www.natuurmonumenten.nl/kinderen/speeltips
Apple gratis activiteiten
Voor de iPhone of iPad heeft
Apple 30 simpele, creatieve
activiteiten voor kinderen van 48, al zullen ook oudere kinderen
zich hier ook nog prima mee
vermaken. De activiteiten
hebben een creatieve invalshoek, waarbij de camera van de
iPhone of iPad een hoofdrol speelt. Zo worden kinderen
uitgedaagd om een foto te maken en deze daarna ‘tot leven te
wekken’ via de Markup-functie. Een golfbal kan zo veranderen in
een grappig poppetje. Zie bijlage met de activiteiten.

Opvoeden zonder straffen
en belonen
Kan dat? Ja, dat kan!
Het boek ‘Opgroeien in vertrouwen’
van Justine Mol (€13,50 - 90 pagina’s) is
geschreven ter inspiratie voor iedereen
die hart voor kinderen heeft. Het geeft
uitleg en voorbeelden en
gaat in op alternatieven
Boeken
voor belonen en straffen.
Wil je alvast een tipje van
tip
de sluier? Bekijk dan de
bijlage.

