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Thema Feest/Winter 
Wat hebben we weer leuke weken achter de rug met de kinderen. We 
hebben met de kinderen gelezen uit de bijbel over de feesten die in de 
bijbel voorkomen. Natuurlijk een van de bekendste wonderen: de bruiloft in 
Kana. Waar water in wijn veranderde. Ook het feest van de lampjes van de dwaze en wijze 
meisjes hebben we vertelt en natuurlijk het grote feest als Jezus terugkomt.  Hoe mooi zal 
het dan zijn!  
We hebben lichtjes geknutseld, muziekinstrumenten gemaakt, met ijsklontjes geverfd, iglo’s 
geknutseld, slingers en kettingen gemaakt en nog veel meer activiteiten gedaan. Ook 
hebben we gedanst in de disco met een heleboel ballonnen. Nu met de olympische 
winterspelen hebben we onze eigen schaatswedstrijd gehouden met een echte huldiging. En 
op zaterdag 10 februari mochten we ons eigen feestje vieren bij de Parel omdat we 1 jaar 
bestaan. Wat was het gezellig, met een leuk springkussen, lekker eten en veel blije kinderen 
en tevreden ouders. Bedankt dat u met zoveel ouders en kinderen het feest mee gevierd 
hebt! En bedankt voor alle lieve cadeaus. Op de foto’s in het web-album kunt u meegenieten 
van alle leuke dingen die we de afgelopen periode gedaan hebben.  
 

Nieuw thema 
Het volgende thema gaat volgende week van start. Het thema is ‘ik vind je lief!’ Meer 
informatie hierover krijgt u via de mail van ons door middel van de activiteiten kalender. Wel 
willen we alvast verklappen dat we een opa en oma moment willen organiseren. Op dinsdag 
3 April en donderdag 5 april van 16.00 -17.00 zijn de opa’s en oma’s van de kinderen welkom 
op het kinderdagverblijf. Verdere informatie volgt nog. 
Wij zijn benieuwd wat het nieuwe thema ons gaat brengen samen met de kinderen en wat 
er allemaal te ontdekken valt. 

 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart. In de 
voorjaarsvakantie heeft Rebecca vakantie. Het rooster zal er dan als volgt uitzien: 
Dinsdag, woensdag en donderdag werkt Lysette. 
Maandag en donderdag werkt Elly. 
Misschien fijn om te weten zodat u uw kind kunt vertellen welke pedagogisch medewerker 
er op de groep is. Elly is afgelopen maandag bewust al even langs geweest om de kinderen 
een keertje extra aan haar te laten wennen en donderdag 22 februari heeft ze naast Rebecca 
‘s middags op de groep gewerkt.  
Als er vragen zijn tijdens de vakantie kunt u terecht bij Lysette.  
Haar mailadres is lysette.deparel@hotmail.com 
 
 

 
 
 

mailto:lysette.deparel@hotmail.com


Slofjes voor de kinderen 
Zowel op de BSO als op het Kinderdagverblijf is het fijn als u uw kind slofjes of slofsokken 
mee geeft met antislip op de onderkant. Dit houdt de voeten warm en voorkomt uitglijden 
met vervelende gevolgen.  
 

De Parel groeit 
Het is fijn te merken dat we meer rondleidingen hebben en dat sommige kapstokken op het 
kinderdagverblijf nu gedeeld moeten worden! We merken dat we groeien en daar zijn we 
trots op en heel dankbaar voor. De hele maand maart zal Elly dan ook ingezet worden op de 
donderdagen. De ene week werkt ze met Lysette en de andere week met Rebecca. Wij 
hopen natuurlijk dat deze groei doorzet en dat we verder mogen groeien en bloeien. 
Hiervoor zijn wel diverse marketingacties nodig. En dit is dan ook een terugkerend punt 
tijdens onze teamvergaderingen. Wij zullen in de nieuwsbrief soms een oproepje doen en u 
zo nu en dan op de hoogte houden van de diverse marketingacties die er worden 
georganiseerd bij de Parel.  
In maart zouden we op een woensdagmiddag een open knutseluurtje willen organiseren 
voor andere kinderen buiten de Parel. Heeft u zin om mee te denken en te helpen dan horen 
wij dit graag. De datum moet uiteraard nog bepaald worden en dit kan in overleg met elkaar. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u dat doorgeven aan iemand van het team van de Parel.  
 

GGD bezoek 
Op donderdag 1 februari hebben we onverwachts bezoek gekregen van de GGD op het 
kinderdagverblijf. We zijn in afwachting van het rapport en zodra we meer weten dan zullen 
we dit in de volgende nieuwsbrief laten weten. 
 
Hartelijke groet, 
 
Het team van de Parel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


