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Afsluiting thema “Wie ben ik?”  
Wat een leuk thema hebben we met de kinderen gehad. We zijn 
doorgegaan op de schepping van het thema lente. God die ons zo mooi 
geschapen heeft! Maar hoe zien wij er eigenlijk uit? We hebben onszelf een 
spiegel voor gehouden en gekeken naar wat iedereen hetzelfde heeft en welke verschillen er 
zijn. Het verhaal van Adam en Eva en de boom stond in de eerste weken centraal. We 
hebben fruit geknutseld voor in onze eigen boom. Buiten zijn we op zoek gegaan naar appels 
en natuurlijk kon de slang ook niet ontbreken. Het liedje ‘hoofd, schouders, knie en teen’ 
kennen waarschijnlijk nu alle kinderen uit hun hoofd. Steeds kwam dit liedje terug. Met de 
BSO kinderen hebben we zelfs geprobeerd het liedje achterstevoren te zingen, met als 
resultaat de slappe lach. We hebben onszelf overgetrokken op behang en de kleinere 
kinderen hebben met hun hele lichaam zichzelf prachtig geverfd. De grotere kinderen 
mochten met stof, kosteloos materiaal, stiften en nog veel meer aan de slag. En wat zijn we 
allemaal mooi geworden. Ook hebben we onze handen in klei afgedrukt, wachten tot het 
hard wordt en dan mooi verven en een parel erin plakken. We zijn een parel in Gods hand. 
Het was mooi weer en diverse keren heeft het badje opgestaan of hebben we met water 
gespeeld. Natuurlijk hebben we ook wat moois gemaakt voor moeder- en vaderdag. Ook de 
feestdagen Hemelvaart en Pinksteren hebben aandacht gekregen in een bijbelverhaal en 
een leuke knutsel. In de hal staat een mooie meetlat die de kinderen gemaakt hebben met 
de namen van iedereen erop en natuurlijk de lengte van iedereen. (Ook leuk voor later!) 
Wat was het een geslaagd thema! En wat zijn we allemaal uniek, mooi en bijzonder! Om alle 
mooie foto’s te bekijken van dit thema is er aan het begin van de week een link naar alle 
ouders gestuurd. 
 
Volgende week beginnen we met het nieuwe thema ‘Vakantie’. We zouden het leuk vinden 
als alle kinderen een foto mee nemen van de vakantie. Hier kunnen we dan in het 
kringgesprek aandacht aan besteden.  
 

Logopediste 
Afgelopen maand is de logopediste van de gemeente Haarlemmermeer langs geweest. Zij zal 
na de zomer een keertje aan het begin of einde van de dag een inloopuurtje houden bij de 
Parel. Als er vragen zijn m.b.t. spraakontwikkeling van uw kind dan kunt u bij haar terecht. 
Ook buiten dit inloopuurtje kunnen wij met haar contact zoeken en een afspraak maken 
(indien gewenst) om een kind te observeren. Dit gaat uiteraard altijd in overleg en met 
toestemming van de ouders. De datum en tijd van het inloopuurtje volgt nog.   
 

Vakantieplanning 
De zomervakantie is in aantocht. Om zicht te krijgen op het rooster voor de zomervakantie 
zouden wij graag willen weten of u nog vakantieplannen heeft. Zo kunnen we tijdig het 
rooster in orde maken en de pedagogisch medewerkers kunnen dan genieten van hun 
welverdiende vakantie. U kunt uw vakantie doorgeven aan de pedagogisch medewerkers 
van de groep. Uiteraard kunt u ook mailen naar rebecca@kdvdeparel.nl 

 

mailto:rebecca@kdvdeparel.nl


Neemt u flexibele opvang af dan zouden wij graag z.s.m. de data doorkrijgen dat uw kind in 
de maand augustus komt. Op maandag 10 Juli zal het definitieve rooster voor de maand 
augustus gemaakt worden. Dit gezien de wettelijke verplichtte termijn voor de werkgever 
dat het rooster minimaal 4 weken van te voren definitief moet zijn. Alles wat na 10 Juli 
ingeleverd wordt voor de maand augustus,  wordt op basis van beschikbaarheid geplaatst.  
Mocht dit problemen opleveren kunt u terecht bij het management van de Parel. 

 
Reservekleding 
We zijn op zoek naar wat reserve kleding voor bij de Parel. In alle maten is kleding welkom. 
Voor kinderen vanaf 0 tot 10 jaar. Heeft u wat over of kent u iemand die wat over heeft wij 
ontvangen dit graag. 
 

Oudercommissie is gevormd!  
Vol enthousiasme kunnen we vertellen de we 2 enthousiaste ouders hebben gevonden die 
de oudercommissie willen gaan vormen.  
Vorige week dinsdag hebben we onze eerste vergadering gehad en zijn de officiële papieren 
ondertekend. Wij zijn dankbaar dat we een oudercommissie met enthousiaste ouders 
hebben gevonden. Mocht u vragen hebben of vragen aan de ouders van de oudercommissie 
spreek ze gerust aan of mail naar rebecca@kdvdeparel.nl . Dan zorg ik dat de mail bij de 
oudercommissie komt. 
 
Hieronder volgt een stukje informatie over wat de oudercommissie inhoudt. 
 
De oudercommissie stelt zich de volgende doelen:  

1) Belangen van zowel de kinderen als de ouders van het kindercentrum waar de 

oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders 

te vertegenwoordigen. 

2) Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit 

3) Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie 

en het bestuur. 

De oudercommissie heeft verzwaard advies recht. De oudercommissie mag advies 

uitbrengen over elk voorgenomen besluit dat de Parel betreft, inzake;  

1) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot: 
a. Groepsgrootte 

b. Opleidingseisen beroepskrachten 

c. Inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding 

d. Activiteiten 

2) Pedagogisch beleidsplan 

3) Voedingsaangelegenheden 

4) Het beleid met betrekking tot spel en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de 

kinderen. 

5) Algemeen beleid veiligheid en gezondheid waaronder risico inventarisatie veiligheid 

en gezondheid 

6) Openingstijden 



7) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van 

de klachtencommissie 

8) Wijziging van de prijs van de kinderopvang 

Voor meer informatie over de werkwijze van de oudercommissie kunt u terecht in de hal. 

Hier hangt het reglement oudercommissie ter inzage. 

 

Hartelijke groet, 
 
Het team van de Parel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


