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De Houten Trein 
Deze zomer speelde Parento voor Sinterklaas omdat het gastouder- 

bureau 15 jaar bestaat. Daarom mochten alle gastouders bij speelgoed-

winkel De Houten Trein (www.dehoutentrein.nl) een cadeautje voor 

de kinderen uitzoeken. Het bleek nog best moeilijk kiezen met zo’n breed 

en afwisselend aanbod: de Haba spellen (educatief en leuk, zoals de 

peuter ontdekstenen), de boeken van De Vier Windstreken - zoals  

de ‘Verjaardag van de luiaard’ en ‘Alles is reden voor een feestje’, de Djeco  

puzzels en het houten speelgoed van Grimm. Leuk zijn ook de 

Zonnespelen voor jong en oud waar je in plaats van tegen elkaar met 

elkaar samen speelt! De winkel zelf aan de Voordam 3 in Alkmaar is ook 

een ware belevenis om te bezoeken. Niet voor niets gaven een paar 

gastouders al aan dat dit hun favoriete speelgoedwinkel is. Laat je ook inspireren.  

 

   
 

Heftig verhaal  

van Jeroen 

De thema-avond voor 

gastouders van 12 oktober 

over Kindermishandeling  

was boeiend en heftig. 

Gastspreker Jeroen (zie 

www.sanderenjeroen.com) 

vertelde ons zijn eigen 

verhaal. 14 jaar lang is hij 

blootgesteld aan kindermis-

handeling. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij naar zijn 

vader (huiselijk geweld) en later weer naar zijn moeder (ernstige 
verwaarlozing). Nergens was het veilig voor hem. Zijn ervaringen, 

bijbehorende signalen en de gevolgen voor hem en zijn broers en 

halfzus zijn groot. Zijn boodschap is simpel: maak je je zorgen over 

een kind, ga het gesprek aan en durf door te vragen.   

 

 
 

Draakje Vurig  

Deze boekenreeks is ontstaan  

om kinderen die hooggevoelig en een 

sterke wil hebben, een hart onder de 

riem te steken. Een prentenboek vol 

passie en vuur. (3-7 jr). 

 

Het boek waarvan je wilde dat je ouders het 

hadden gelezen. 

Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is. Maar 

hoe bereik je dat? In dit wijze, verfrissende boek 

staat alles wat er in de opvoeding écht toe doet 
en lees je over de essentie van het ouderschap.  

 

www.leukmetkids.nl 

Leuke en veelzijdige website met 

herfsttips, knutseltips, kindvriendelijke 

recepten, tips om op pad te gaan en 

nog veel meer! 

 
Goede motoriek 

voor meer zelfvertrouwen  
Een kind dat stil en rustig speelt, liever niet  

rent, klimt of zich niet vanzelf uitdaagt om  
dingen te ontdekken, kan o.a. last krijgen  

van onzekerheid, angst en belemmering in  

de ontwikkeling en motoriek. Kijk op 

ikki.nl en boek een gratis groeigesprek om 

te horen hoe je je (gast)kind kunt helpen  

daar meer zelfvertrouwen in te krijgen.  

  
Mama kapot 

Koos (5): ‘Ik weet niet of mama mij vandaag wel op 

 kan halen, want die is gekneusd.’ 

Daan: ‘Wat? Gekneusd?’  

Koos: ‘Ja, ze is helemaal kapot.’ 

(Moeder had bij thuiskomst tegen vader gezegd dat  

ze ‘helemaal gebroken en echt helemaal kapot’ was.). 

  

 

Tarieven en toeslag 2023 

Vanaf januari 2023 wordt de maximaal te 

vergoeden uurprijs van de gastouderopvang 

verhoogd van €6,52 naar €6,73. 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. De 

verhoging van het uurtarief van de gastouder en het 

gastouderbureau per 1 januari 2023 wordt 

deze maand per mail kenbaar gemaakt.  

  

 
GGD inspectiebezoeken 

Gastouders worden voor aanvang van de opvang 

en via steekproeven gecontroleerd door de 

GGD. De overheid kondigt aan dat zulke steek-

proeven vaker gaan plaatsvinden. Onder 

downloads in het administratiesysteem staan de  

inspectierapporten die voortvloeien uit deze bezoe-

ken. De jaarlijkse GGDinspectie bij Parento zelf geeft het gastouder-

bureau in de praktijk inspiratie en handvaten om de kwaliteit hoog te 

houden. Het meest recente inspectierapport (september 2022) is ook 

online terug te vinden via de website onder extra’s in het menu. 

Voor gastouders werkt het dan prettig als ze hun documenten, 

formulieren en de risicoinventarisatie met het bijbehorende actieplan 

(zie downloads-kwalificatie) tijdens zo’n onverwacht 

bezoek er snel bij kunnen pakken. Spreekt voor zich dat 

het belangrijk is dat nog steeds aan 

alle veiligheids-eisen wordt voldaan 

(rookmelders actief, stopcontacten 

afgeschermd, deurklink omhoog 

indien nodig etc.).  

 
 

 

  
Pieten en hun Sint 

Eefje: ‘Wie is Sinterklaas dan?’ 

‘Je weet wel, die voor de Pieten werkt.’ 
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