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Brandveiligheid – thema avond online 
Heb je er wel eens over nagedacht hoe je zou handelen bij een 

woningbrand? Wist je dat er een kans van 1 op 65 is dat er bij jou brand 

uitbreekt? Hoe handel je als je in zo'n situatie komt en wat kun je 

doen ter preventie?  

Woensdag 30 maart a.s. informeert Koen Janse de Jonge, 

werkzaam bij Brandweer Alkmaar ons (gastouders + ouders) hier 

graag over in de online presentatie Brandveiligheid. 

Zet alvast in je agenda, want bewustwording over dit onderwerp 

kan mensenlevens redden! Tijd: 20.00 uur – 21.00 uur. 

 

 

Oneerlijk 

‘Opa mocht met oma trouwen; papa mocht met mama trouwen  

en IK moet met een vreemde trouwen...!!’(Carlijn, 7 jaar) 

 
 
 

Thema avond ‘Welke boodschap heeft jouw 
kind voor jou met zijn of haar gedrag?’  

Het werkelijke probleem van je kind 

wordt niet altijd opgelost met 

opvoedadviezen, een training voor het 

kind of een bezoek aan een kindercoach. 

In deze bijeenkomst op woensdagavond 

18 mei 2022 krijgen we duidelijkheid 

welke boodschap kinderen voor ons als 

ouder of opvoeder hebben. Raakt het 

gedrag van jouw (gast)kind jou? Bijvoor-

beeld omdat hij/zij de hele tijd achter een 

schermpje wil, vaak last heeft van drift-

buien, slecht slaapt of eet, altijd maar zijn 

of haar zin wil hebben? Of last heeft van 

allerlei lichamelijke 

klachten die steeds 

weer terug-komen zoals 

oorpijn en hoofdpijn? Dan heeft je kind een boodschap 

voor jou! De uitnodiging hiervoor wordt apart 

verzonden. Wil je nu al meer weten?  

Lees dan het boek ‘Het Fluisterkind’ van Janita 

Venema. Het geeft mooie inzichten over wat jouw 

kind over jouw leven te vertellen heeft. 

 

 

 

 

Breedbekkikker  
door Bernadette Vermeij en Gitte Spee 

Breedbekkikker heeft een hele grote mond, 

maar er was bijna niemand die hem goed verstond. Daar is hij een beetje 

verdrietig om. Gelukkig kan de slimme slang, die zelf slist, hem wel ver-

staan. Slang vertelt hem dat er nog meer dieren zijn zoals zij: dieren die 

ook minder goed kunnen praten, maar iets anders juist heel goed kunnen. 

Zal Breedbekkikker ook ontdek-

ken wat hij goed kan?  

 

Dit mooi geïllustreerde boek 
helpt kinderen om na te denken 

over hun sterke eigenschappen. 

Ook al kunnen ze sommige 

dingen minder goed, ze zijn vast 

goed in iets anders. De zoektocht 

daarnaar sterkt hun 

zelfvertrouwen. 

 EHBO tips 

 

Gastouders zijn inmiddels weer bezig met hun jaarlijkse EHBO 

en Reanimatie herhalings-cursussen (Corona proof 

sessies – wat is het fijn en leerzaam om weer samen 

op locatie hieraan deel te kunnen nemen!) en 

hebben via Parento het EHBOboek (Acute Hulp 

aan Kind en omgeving) tot hun beschikking. Wat 

komt nu het meeste voor in de praktijk? In de 

bijlage een overzichtje hiervan met tips hoe te 

handelen. 

 

 

Meten is weten 

Annelieke (3 jaar): ‘Mama, ik wil ook op de  

kilometer (weegschaal)!’ 

 

 

 

 

Jaaropgaven en toeslagen 

De jaaropgave 2021 wordt uiterlijk begin februari per mail ver-

strekt door Parento aan 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 2021 direct kunnen worden doorgegeven via 

www.mijntoeslagen.nl met de eigen DigiD code. Mogelijke 

verrekeningen kunnen dan alsnog worden 

gemaakt. Via de mail wordt extra info 

hierover verstrekt. De 

jaaropgaven zijn terug te vinden 

via het administratiesysteem 
van Parento (bij downloads – 

jaaroverzicht). Parento staat 

ouders graag bij als ze een 

nieuwe, aangepaste uren-

schatting willen maken voor 2022. 
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