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Thema Lente 
Het nieuwe thema is gestart. De komende weken zullen we van alles gaan 
ontdekken over dit thema. We hebben samen met de kinderen de groep al 
versierd. Mooie bloemen op de ramen geverfd met onze handen en het boekje 
molletje in de lente is ook al meerdere malen gelezen. In de bijbel lezen we dat God alles zo 
mooi gemaakt heeft. In de kring wordt er gezongen over de Lente. We gaan de komende 
weken weer een heleboel ontdekken. De activiteitenkalender van dit thema heeft u al 
ontvangen via de mail.  
 

Fotograaf kinderdagverblijf 
Op dinsdag 15 mei komt de fotograaf op het kinderdagverblijf. Zij zal ieder kind individueel 
op de foto zetten en zal een leuke groepsfoto maken van alle kinderen van het 
kinderdagverblijf. 
De kinderen die deze dag niet komen, kunnen gebracht worden om 9.45 en weer opgehaald 
worden om 12.00. Wij willen u vragen om deze tijden echt aan te houden zodat de onrust 
voor de kinderen tot een minimum wordt beperkt. Als team willen we graag met elkaar op 
de foto. Een extra paar handen van een ouder deze ochtend zou heel fijn zijn. Wie zou ons 
deze ochtend willen helpen?  
 

Mooi weer! 
Wat heerlijk dat de zon zich weer laat zien! 
Dat vraagt wel om extra voorzorgsmaatregelen, dus bij warm weer bieden we bij de Parel 
extra drinken aan en is het tijd om te gaan smeren met zonnebrandcrème. 
Om de huid van uw kind(eren) zo goed mogelijk te beschermen zou het fijn zijn als u uw kind 
's ochtends voor het brengen al in smeert. Omdat de huid pas na een half uur na het smeren 
voldoende beschermt is kunt u dit het beste doen vóór het aankleden, zodat het gehele 
lichaam goed beschermd is zodra jullie de zon in gaan. 
Wist je dat....  
- in de open tube zonnebrandcrème van vorig jaar de filters minder werkzaam zijn? 
-smeren met factor 50 niet persé de beste keuze is? 
-uw kinds huid ook kan verbranden met een t-shirt aan? Zeker als het shirt nat is? 
Deze, en meer, feiten en fabels worden beschreven in de volgende link: 
http://www.me-to-we.nl/smeren-of-niet-17-fabels-en-feiten-over-zonnebrand/ 
 

Gezond voedingsbeleid. 
Vanwege ons gezonde voedingsbeleid bieden we bij de Parel maar 1x per dag limonade aan. 
Daarnaast drinken we thee, melk, water en water met een smaakje (komkommer/ 
sinaasappel e.d). 
Met de zomer in aantocht hebben we besloten om bij warm weer bij de bso 's middags eerst 
een glas water aan te bieden om de grootste dorst te lessen. Daarna staat de limonade klaar. 
Mochten de kinderen daarna, of tussendoor, nog meer dorst hebben dan is er de keuze uit 
water of thee. 

http://www.me-to-we.nl/smeren-of-niet-17-fabels-en-feiten-over-zonnebrand/


 

Reservekleding 
Het is voor ons fijn als uw kind reservekleding mee heeft naar de Parel. Bij sommige kinderen 
blijft dit standaard in het mandje liggen. Nu de seizoenen wisselen is het tijd om de 
reservekleding van uw kind weer even na te kijken. Past het nog? En past het bij het 
seizoen? Ook als uw kind al zindelijk is, is het zinvol een extra setje kleding mee te geven/in 
het mandje te leggen. Er kan immers zo maar eens een beker omvallen of een ander 
ongelukje gebeuren. 
 

Ouderavond Verkeer 
We zijn nog maar net begonnen met het thema Lente, maar ondertussen zijn we al bezig 
met de voorbereidingen voor het thema daarna. 
Dit thema zal 'Ik in het verkeer' gaan heten. 
Tijdens dit thema willen we een ouderavond organiseren over dit onderwerp. Vragen die 
bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: wat zijn veilige vervoersmogelijkheden? Wat kunt u 
(op welke leeftijd) verwachten van uw kind? Wat is uw rol bij de ontwikkeling van uw kind in 
het verkeer? 
 
Verkeersopvoeding begint al in de buggy en in het fietsstoeltje, dus de  
avond is interessant voor ouders van kinderen op het KDV én de BSO. 
Voor in de agenda: ouderavond op 20 juni van 20:00 tot 21:15uur 
We hebben voor deze avond iemand uitgenodigd van ‘OnderwijsAdvies’. 
Meer informatie volgt bij de start van het thema. 
 

Sluitingsdagen de Parel 
Vrijdag 27 April (Koningsdag) 
Donderdag 10 mei ( Hemelvaartsdag) 
Maandag 21 mei (2de pinksterdag) 
 

GGD bezoek 
Ondertussen heeft de GGD ook een onaangekondigd bezoek gebracht aan de BSO ter 

controle of alles volgens de wettelijk richtlijnen verloopt. Ook toetst de GGD door middel 

van observatie op de groep of er een veilig en pedagogisch klimaat gewaarborgd wordt. Het 

voorlopige inspectie rapport hebben we al ontvangen en we zijn trots en dankbaar dat we 

wederom een mooi rapport hebben ontvangen. Zodra we het definitieve rapport hebben 

ontvangen zal dit op de website geplaats worden. 

Zomervakantie 
Het lijkt misschien nog ver weg, maar voor we het weten is het zover: de zomervakantie. Dit 
jaar valt hij in deze regio van 21 Juli t/m 2 september. Mocht u al weten wanneer u op 
vakantie gaat in deze periode is het fijn als u dit via de mail aan ons doorgeeft. 
 

Marketing 
Aanstaande vrijdag 27 April hopen we met de Parel op de koningsdag markt in Nieuw – 
Vennep te staan. De kinderen kunnen dan bij ons kraampje blikgooien en krijgen een leuke 



attentie mee. Wij gaan er een gezellig dag van maken en hopen de Parel zo goed te 
promoten! 
 

Knutselwerkjes 

Omdat niet alle knutselwerkjes van de kinderen in hun activiteitenmap passen geven wij 
sommige knutselwerkjes los mee naar huis. We zetten/leggen deze knutselwerkjes dan bij 
het kapstokje van uw kind. Deze knutselwerkjes mag u mee naar huis nemen als u uw kind 
ophaalt. De knutselwerkjes zijn altijd voorzien van naam van uw kind.  
 
Vanuit het team van de Parel een hele fijne koningsdag!!  
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