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Thema “water”
Wat is het toch heerlijk om samen met de kinderen met water bezig te
zijn. De kinderen vinden dit thema geweldig. Vooral als ze dan ook echt
met water mogen spelen. Een groot feest. We hebben buiten een leuke
waterbaan waar de kinderen uren mee kunnen spelen. De leukste verhalen horen we voorbij
komen. Met elkaar hebben we een groot aquarium gemaakt met vissen en schildpadden. En
hoe zit dat eigenlijk met flessenpost? Als we dat in het water gooien wie zal dat dan lezen?
(Dat laatste doen we niet echt natuurlijk, want dat is slecht voor de natuur. Ook dáár zijn we
met de kinderen mee bezig bij de Parel) Verder hebben we met de BSO proefjes gedaan:
water is vloeibaar, kun je het ook hard maken? Met maïzena is het gelukt.
Natuurlijk is de zomer ook een tijd van lekker veel buiten spelen. En bij de Parel kan dit zelfs
als het regent maar toch lekker warm is buiten.
In de bijbel staan ook diverse verhalen over water. We hebben de afgelopen weken twee
bijbelverhalen verteld aan de kinderen. Natuurlijk kan het bekendste verhaal over water uit
de bijbel niet ontbreken. Noach die een grote boot bouwde en alle dieren meenam in de
boot. De kinderen hebben een schilderij gemaakt over het verhaal van Noach en deze is te
zijn in de gang van het kinderdagverblijf. Het resultaat is schitterend!
Ook hebben we het verhaal van Jona in de walvis verteld. Wat een grote vis was dat. We
hebben erover geknutseld en van gezongen.
Volgende week is het de laatste week van het thema water en als afsluiting zullen samen
met de kinderen een leuk proefje doen. U zult hier meer over horen en misschien wel zien
tijdens het ophalen van de kinderen.

Uitstapjes
Tijdens de vakantieperiode zijn we ook een paar keer op uitstapje geweest. We zijn naar
MonkeyTown geweest en we hebben heerlijke aardbeien geplukt bij van Reeuwijk. Ook zijn
we naar een grote speeltuin in de Zilk geweest. Natuurlijk hebben we ook diverse
speeltuinen in Nieuw-Vennep bezocht en diverse malen zijn we naar de kinderboerderij
geweest.
De foto’s kunt u terug vinden op mijn album.nl. De link van mijn album.nl wordt aan alle
ouders wordt verstuurd na de week van afsluiting van het thema water. Omdat (zoals eerder
aangegeven) ons account bij mijn album maar 5 albums toelaat zullen we de andere album
moeten verwijderen om onze nieuwe foto’s te kunnen plaatsen. Als u deze nog wilt
downloaden dan heeft u hiervoor nog 1 week de tijd.

Veranderingen kinderopvang
Zoals u misschien wel gehoord of gelezen heeft gaan er veranderingen plaatsvinden in de
kinderopvang. De kwaliteit in de kinderopvang moet omhoog vindt het ministerie van zorg
en welzijn. In juni is Rebecca naar een informatie bijeenkomst geweest over veranderingen
in de kinderopvang. Deze middag is er belicht wat de wetsvoorstellen gaan worden met
betrekking tot de kwaliteit in de kinderopvang. Goed was om te merken dat er bij de Parel al
zulke kwalitatief hoogwaardige kinderopvang wordt geboden dat een aantal veranderingen

die nog in moeten gaan en vorm moeten krijgen, bij de Parel al vormgegeven zijn in ons
beleid en pedagogische omgang met de kinderen. Meer informatie hierover krijgen de
kinderopvangorganisaties in september. In de volgende nieuwsbrief hopen we hier dan ook
wat meer inhoudelijk op in te kunnen gaan.

Marketing
De komende tijd gaan we druk aan de slag met marketing van de Parel. Heeft u nog leuke
ideeën of suggesties op het gebied van marketing dan horen wij dit graag.

Nieuwe thema
Vanaf week 38 zal het nieuwe thema “ziek zijn …. Beter worden! Van start gaan. Heeft u
thuis nog leuke spullen voor onze thematafel dan zou dat heel erg leuk zijn.
Heeft u iemand in de familie of vriendinkring die dokter of iets in die richting is en het leuk
vindt om een keertje langs te komen om hierover te vertellen dan horen wij dit graag.

Hartelijke groet,
Het team van de Parel

