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Het nieuwe jaar is alweer een paar weken geleden van start gegaan.
We zijn begonnen met het thema Winter/Feest. Dit thema is zo gekozen
omdat we dankbaar zijn dat de Parel alweer 1 jaar geleden officieel haar
deuren heeft geopend. En dat is dus reden voor een feestje! Als het goed is heeft u de
uitnodiging allemaal ontvangen via de mail. Heeft u hem niet ontvangen laat het ons dan
even weten. Graag horen we of u wel of niet komt zodat wij hier rekening mee kunnen
houden met de inkopen.
Met de kinderen zijn we van start gegaan met het nieuwe thema. We hebben al diverse
knutselwerkjes gemaakt en de groepen zien er met al die vlaggetjes heel feestelijk uit. Ook
hebben we het verhaal over de bruiloft in Kana gelezen. En gekeken hoe water in wijn
veranderde. Er staan nog veel meer leuke activiteiten op de planning! Uiteraard ontvangt u
na afronding van het thema weer leuke foto’s van de kinderen en kunt u meegenieten met
alles wat wij met de kinderen ontdekken.

Terugblik kerstviering 2017
Wat was het fijn om te zien hoe we met elkaar kerst mocht vieren aan het eind van het jaar.
Alle kinderen kwamen in hun mooiste kleren naar het kerstdiner. En wat een lekkere hapjes
waren er gemaakt! We hebben heerlijk gegeten van al het lekkers. De viering samen met de
ouders was ook geslaagd. Wat een grote opkomst van ouders! Bedankt voor jullie
aanwezigheid en bijdrage aan het kerstdiner. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag
samen.

Openingstijden de Parel
De Parel is open van 7.00 – 19.00 uur en op sommige dagen tot 18.00 uur. De openingstijden
zijn bewust zo ruim zodat ouders voldoende tijd hebben om hun kind te brengen en voor
sluitingstijd op te halen. Omdat wij waarde hechten aan een duidelijke overdracht naar
ouders en het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerker de tijd kan nemen om te
vertellen wat er op de dag allemaal gebeurd is willen wij u vragen hier rekening mee te
houden als u uw kind ophaalt. Komt u om 19.00 uur of 18.00 uur uw kind ophalen dan zal er
niet voldoende tijd meer zijn voor een warme overdracht naar de ouder. Wij hopen op uw
begrip en willen graag onze deuren om 18.00 of om 19.00 kunnen sluiten zodat de
pedagogisch medewerkers na een dag hard werken ook naar huis kunnen.
Sommige kinderen komen een halve dag, tot 13.00 of vanaf 13.00 uur. Het zou voor het
dagritme fijn zijn als u uw kind tussen 12.50 en 13.10 ophaalt of brengt. Zo blijft de rust voor
de andere kinderen gewaarborgd en heeft de pedagogisch medewerker voldoende tijd om
een warme overdracht te geven. Deze breng- en haalstructuur is voor de kinderen die er de
hele dag zijn fijn. Het dagritme ligt stil op het moment dat de pm-er met een ouder praat, en
door het breng- en haalmoment te beperken is er meer tijd om kwalitatief bezig te zijn met
de kinderen en hun behoeften.

Uiteraard snappen we dat er soms onvoorziene omstandigheden zijn waardoor het wat later
wordt. Hiervoor is alle begrip en het is fijn als u ons dit even laat weten (bijvoorbeeld een
telefoontje als u onverhoopt wat later bent of in de file staat)

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart. Graag vernemen we
of uw kind komt in deze vakantie. Er zijn een aantal kinderen die graag extra willen komen in
deze week. Om het rooster duidelijk te krijgen zou het fijn zijn, indien u dit nog niet heeft
gedaan, voor 2 februari door te geven of uw kind wel of niet komt. Dit geldt ook voor de
kinderen die flexibele opvang afnemen. Op 2 februari zal het definitieve rooster gemaakt
worden. In de voorjaarsvakantie heeft Rebecca vakantie. Lysette en Elly zullen deze week
werken. Het definitieve rooster zal naar de ouders worden gemaild zodat u op de hoogte
bent welke pedagogisch medewerker u zult treffen wanneer u uw kind komt halen en
brengen. Als er vragen zijn tijdens de vakantie kunt u terecht bij Lysette. Haar mailadres is
lysette.deparel@hotmail.com

Flexibele opvang
Omdat het steeds drukker wordt bij de Parel willen wij u vragen, voor zover u dit nog niet
deed, de dagen dat uw kind komt minimaal vier weken voor het ingaan van de volgende
maand door te geven via de mail van de Parel (rebecca@kdvdeparel.nl). Zo bewaren wij het
overzicht en kunnen wij u verzekeren dat er op de dagen dat u dit nodig heeft een plekje is
gereserveerd voor uw kind. Dit geldt uiteraard alleen voor de kinderen met een flexibel
contract.

Marketing
Bij de Parel wordt niet stil gezeten op het gebied van marketing. Heeft u deze week de
reclameborden weer langs de kant van de weg zien staan?
Omdat we het heel leuk zouden vinden als er nog meer kinderen bij ons komen spelen zullen
we weer een paar open middagen organiseren. Heeft u nog een leuk idee voor een
marketingactie of kunt u hierin iets voor ons betekenen? Wij horen het heel graag!
Hartelijke groet,
Het team van de Parel

