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Afsluiting thema Lente en nieuw thema 
We kijken terug op een zeer geslaagd thema. Wat is er veel geknutseld: 
mooie wolken, bloemen, bijtjes, zonnetjes, vlinders en natuurlijk ook de 
kroon voor de koningsdag. In de week van koningsdag mochten de kinderen in 
hun mooiste oranje outfit komen en hebben we met elkaar heel veel leuke spelletjes 
gedaan. Koekhappen, sjoelen, kegels gooien, ballonnenvoetbal en natuurlijk hebben we ons 
geschminkt en mooie nagels gelakt. Het was een zeer geslaagd feest.  
In de afgelopen periode  hebben we de hele schepping gelezen met de kinderen en met alle 
kinderen een eindstuk gemaakt: “Gods prachtige schepping”. Dit eindstuk is te bewonderen 
op de groep.  Er zitten mooie foto’s van onszelf bij want God heeft ons ook zo mooi gemaakt. 
En allemaal verschillend en uniek. We hebben besloten dat het volgende thema hierbij 
aansluit en dat wordt het thema Wie ben ik? We zullen kijken hoe we eruit zien en dat we 
allemaal verschillend zijn, verschillende kleur haren, ogen, jongens, meisjes, groter of wat 
kleiner en nog veel meer verschillen. De bijbelverhalen die we hierbij lezen zijn; het 
bijbelverhaal van Adam en Eva en Parel in Gods hand. Ook zullen we uiteraard in de 
komende periode aandacht besteden aan Hemelvaart en Pinksteren.  
Het zou leuk zijn als de kinderen een mooie babyfoto meenemen om te laten zien hoe groot 
ze nu al gegroeid zijn. Deze mogen ze op de thematafel neerleggen en met deze foto’s 
mogen de kinderen spelen. Houdt u daar rekening mee?  In week 20 van maandag 15 mei 
t/m vrijdag 19 mei mogen de kinderen een voorwerp (knuffel, speelgoed, foto oid) van thuis 
meenemen wat iets verteld over het kind. Tijdens het kringgesprek zullen we hier aandacht 
aan besteden.  
 

Sluitingsdagen de Parel 
Nog even de sluitingsdagen van de Parel voor de komende weken op een rijtje: 
Donderdag 24 mei 2017 (hemelvaartsdag) 
Maandag 5 juni 2017 (2de pinksterdag) 
 
Vrijdag 5 mei zijn we gewoon open.   
 

Afscheid 
Helaas nemen we maandag 8 mei afscheid van Ranomi.  Zij wordt vier jaar en gaat naar de 
basisschool. We wensen Ranomi heel veel plezier op het Mozaïek.  
 

Vakantieplanning 
De zomervakantie is alweer 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 
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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  
We hebben al 1 enthousiaste ouder voor in de oudercommissie gevonden! Om deze 
commissie te vormen hebben we nog 1 (of 2) ouders(s) nodig die de ouders van de Parel 
willen vertegenwoordigen. Lijkt het u leuk om het klankbord van de ouders te zijn?  Geef u 
dan op bij 1 van de pedagogisch medewerkers. Nieuwsgierig naar wat het inhoudt? In het 
informatiebord hangt het regelement van de oudercommissie ter inzage. Ook kunt u terecht 
met al uw vragen bij de pedagogisch medewerkers.  
 
Hartelijke groet, 
 
Het team van de Parel 
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