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Dit jaar voor gastouders én ouders! Er zijn heel wat enthousiaste reacties
binnengekomen om deze zomer (vanuit een luie stoel, bank of hangmat) online
extra kennis op te doen over interessante kindgerelateerde onderwerpen.
Dit jaar gaat het om:
1. Autisme
2. Het sociale brein van baby’s
3. Uitdagingen op de BSO
4. Feedback geven en ontvangen
5. Omgaan met bijten & slaan bij peuters
6. Een veilige speel/leeromgeving voor kinderen
7. Ontwikkeling door mindset en groeitaal
8. Omgaan met meertalige kinderen
We wensen alle deelnemers veel (leer)plezier!

Alle klokken luiden
Rosa (4 jr) tijdens een bezoek in de kerk:
‘Even kijken waar Vader Jacob ligt’.
‘Jim, ga je mee Vader Jacob zoeken?’

Wist je dat……
Parento Gastouderbureau vanaf
mei 2022 alweer 15 jaar bestaat?

Je kind als spiegel
18 mei j.l. hadden we een prachtige thema-avond voor gastouders
en ouders. Kindertolken Ilanda en Anne-Marie lieten ons ervaren dat
je als ouder het allerbeste wilt voor je kind en dat je kind ook echt
het allerbeste voor jou wil. Dit zie je volgens de Present Child
methode vooral terug in het gedrag van je kind dat je raakt als
ouder. De deelnemers waren geïnspireerd én geraakt deze avond en
gingen met een liefdevolle boodschap voor zichzelf weer naar huis.
Ben je benieuwd wat jouw
kind je wil vertellen en wil je
zo ook meteen je kind
helpen? Je kind kan het op
allerlei manieren proberen
aan te geven. In gedrag (boos,
bang, jaloers, achter scherm),
in spel (slecht tegen verlies,
‘rollen’spel), met slapen en
dromen (monsters, slecht
inslapen of doorslapen), in ontwikkeling (te snel, te langzaam), met
leerproblemen (dyslexie, te snel, te langzaam) of via lichaamsfuncties
(slecht/ niet willen eten, zindelijkheidsproblemen) en lichamelijke
klachten (regelmatig ziek, buikpijn, hoofdpijn,
koorts) of op sociaal gebied (pesten, gepest
worden, druk, weinig vriendjes).
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op
www.kindertolkalkmaar.nl (Ilanda) of
www.annemariegooren.nl (Anne-Marie) en
bel gerust vrijblijvend voor informatie. Bij het
kindertolken is het contact alleen met de
ouder(s) en hoeft je kind hier niets voor te
doen. Het brengt jou en je gezin zeker iets
moois.

Brief aan iedereen die te maken heeft met
kinderen van gescheiden ouders
Scheiding is voor kinderen heel heftig. Villa Pinedo heeft een brief
opgesteld aan alle volwassenen (o.a. 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.
In het verleden hebben we
deze brief al eens eerder bijgesloten bij een van onze nieuwsbrieven en omdat het thema altijd actueel blijft willen we hier
wederom aandacht aan besteden. Zo is er ook een brief voor
ouders van gescheiden kinderen (terug te vinden bij open brieven
via www.villapinedo.nl).

Zonnesaus
Het is mooi weer en de kinderen spelen buiten.
Ze worden ingesmeerd met zonnebrandcrème.
Een van de kleintjes, die nog niet aan de beurt is geweest, vraagt:
‘Mag ik ook wat van die saus op?’

Zomertip
Luistertip
Verhalen en liedjes van de vrolijke
beestjes Rinkel en Saar, af te luisteren
via Spotify

De watertekenmat staat
garant voor uren speelplezier!
Kinderen kunnen eindeloos
tekenen met waterpennen op
deze leuke matten. In allerlei
soorten en maten verkrijgbaar.

