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Thema “vakantie 
We zijn druk bezig met allemaal leuke activiteiten over het thema 
vakantie. Wat valt er weer veel te ontdekken. Het boekje waar we uit 
lezen is van Woezel en Pip: “Hallo vakantie”. De themahoek is ook een echte 
speelhoek geworden. Met een tent, strandlaken, bal, duikbril, slippers, zwembroek en 
zwemband kunnen de kinderen hun eigen vakantie naspelen. Natuurlijk gaan de 
pedagogisch medewerkers ook geregeld “mee” op vakantie met de kinderen. We komen op 
de leukste plekken in de wereld kunnen we u vertellen. We hebben al mooie emmertjes 
geverfd, vakantie memorie gemaakt, cakejes gebakken. Ook was er een echt bloten voeten 
pad met allemaal verschillende voel ervaringen voor de kinderen. Dat heeft weer een waar 
kunstwerk opgeleverd. De bijbelverhalen die centraal staan zijn het verhaal van de goede 
Herder en het verhaal van de storm op het meer. Ook als we ergens anders zijn dan thuis, 
bijvoorbeeld op vakantie mogen we weten dat Jezus meegaat en dat wij zijn schaapje mogen 
zijn. We hebben mooie schaapjes mutsen geknutseld met hele mooie oren! Bootjes 
gevouwen en in het water gezet en toen zelf het water laten stormen. Nou alle bootjes 
zonken door die harde storm. Gelukkig mochten we in de bijbel lezen dat de Here ook in de 
stormen van ons leven bij ons is. 
Deze week sluiten we het thema met de kinderen af.  
 

Vakantieplanning 
Het rooster voor de zomervakantie is klaar. In de vakantie van Rebecca (week 31 en 32) 
zullen Lysette en Elly werken. Voor vragen kunt u terecht bij Lysette. Zij is ook via de mail 
bereikbaar op het volgende mailadres:  lysette.deparel@hotmail.com 
Mocht u een extra dag opvang nodig hebben in de vakantie of een ruiling willen aanvragen 
kunt u dit natuurlijk altijd vragen. De pedagogisch medewerker zal dan kijken of dit past 
binnen de planning van het huidige rooster.  
 

Alert4You  
We zijn sinds begin juli een samenwerking aan gegaan met Alert4You.  Alert4You is een 

onderdeel van 't Kabouterhuis, wat gevestigd is in Hoofddorp.  Het doel van Alert4you is om 

de opvoedexpertise in de kinderopvang te vergroten. Alert4you is een programma waarbij 

de Jeugdzorg en de kinderopvang met elkaar samenwerken waardoor de deskundigheid van 

de kinderopvang en jeugdzorg samen komen. De kinderopvang is specialist op het gebied 

van pedagogische handelen. 't Kabouterhuis is specialist op het gebied van ortho-

pedagogisch handelen, dat wil zeggen, als het opvoeden van kinderen een speciale 

hulpvraag betreft. 

Opgroeien, opvoeden en ontwikkelen gaan met vallen en opstaan. Dat geldt voor elk kind, 

voor elke ouder en in elk gezin, maar ook op het kinderdagverblijf. Het kan voorkomen dat 

de pedagogisch medewerkers een algemene opvoedvraag hebben of vast lopen bij de 

begeleiding van een kind. Vaak zijn de problemen van dien aard, dat ze met een aantal 

adviezen en tips zijn op te lossen en we weer verder kunnen. Als kansen en problemen bij 



kinderen tijdig worden gesignaleerd, worden de mogelijkheden voor deze kinderen enorm 

vergroot. Maar hoe herken je  kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben? En 

hoe kunnen wij die kinderen en hun ouders helpen? Om Kinderopvang en 

onderwijsinstellingen bij hun belangrijke taak te ondersteunen, biedt Alert4you een vorm 

van specialistische hulp. 

Alert4You kan worden ingeschakeld door de pedagogisch medewerkers van een 

kinderdagverblijf of peuterspeelzaal wanneer ze een hulpvraag hebben over de kinderen die 

aan hun zorg zijn toevertrouwd. Alert4You kan de pedagogisch medewerkers van de groep 

bijvoorbeeld handvatten en ondersteuning geven en ze verzorgen geregeld trainingen voor 

de Pedagogisch medewerkers. 

Mijn album 
Vandaag zal er via de mail weer een link met foto’s doorgestuurd worden van het afgelopen 
thema. Mocht u deze niet ontvangen kan het zijn dat deze mail in uw spam terecht is 
gekomen. Mocht u hem helemaal niet ontvangen hebben, geeft u dit dan even door aan de 
pedagogisch medewerkers? 
 

Herhaaldelijke oproep reservekleding 
We zijn op zoek naar wat reserve kleding voor bij de Parel. In alle maten is kleding welkom. 
We zoeken kleding voor kinderen vanaf 0 tot 10 jaar. Heeft u wat over of kent u iemand die 
wat over heeft? Wij ontvangen dit graag. 
 
Hartelijke groet, 
 
Het team van de Parel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


