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Thema “Ik vind je lief”!
Wat een leuke activiteiten hebben we gedaan de afgelopen tijd. We
hebben hartjes ballonnen geverfd, handjes gemaakt met hoeveel Jezus
van je houdt, onze lippen geschminkt en een heleboel kusjes gegeven en we
zijn erachter gekomen dat je van je eigen handjes ook een hartjes kan verven. In de bijbel
hebben we gelezen dat Jezus heel veel van alle kinderen houdt en dat een zieke man lieve
vrienden had die hem naar Jezus brachten waardoor de zieke man weer beter gemaakt
werd. De afgelopen week hebben we het paasverhaal vertelt door middel van vertelplaten.
Wat een wonder dat Jezus is gestorven is en daarna weer opgestaan is voor ons! Zooooooo
veel houdt Jezus van ons:

Paaslunch
Afgelopen donderdag was onze paasviering met de kinderen. We hebben liedjes gezongen,
gingen ons eigen tafelkleed versieren en natuurlijk hebben we naar het paasverhaal
geluisterd. Daarna hebben we met elkaar een echte paaslunch gehouden. Het was een groot
feest!

Personeel
De Parel groeit! En dat is nieuws waar we dankbaar voor zijn. Elly heeft de afgelopen weken
standaard op donderdag gewerkt bij de Parel. Dit zal ze in de maand April ook doen.
We zijn blij dat we Elly vanaf mei nog vaker gaan zien en dat ze ons team komt versterken als
vaste kracht i.p.v. invalkracht.

Sluitingsdagen de Parel
De Parel is de komende periode op de volgende feestdagen gesloten.
Maandag 2 April (2de paasdag)
Vrijdag 27 April (Koningsdag)
Donderdag 10 mei ( Hemelvaartsdag)
Maandag 21 mei (2de pinksterdag)

GGD bezoek
Op donderdag 1 februari hebben we onverwachts bezoek gekregen van de GGD op het
kinderdagverblijf. Wij kunnen vol trots vermelden dat het GGD rapport binnen is en dat uit
het rapport is gekomen dat er een goed pedagogisch klimaat is op de Parel en dat we aan de
wettelijke eisen voldoen.
We hebben op het rapport 1 onvoldoende gekregen. Dit was m.b.t. kinderEHBO. Vanaf
januari 2018 zijn de eisen voor de kinderEHBO bijgesteld. Voor ons stond op 10 maart de
nieuwe EHBO cursus gepland. Toen de GGD kwam bleken de oude certificaten niet
voldoende voor de nieuwe eisen die gesteld werden maar konden we al wel vermelden dat
we op 10 maart de nieuwe EHBO cursus zouden gaan volgen.
Ondertussen hebben we de cursus gevolgd en zijn we geslaagd voor de nieuwe EHBO cursus.
Het hele GGD rapport inclusief zienswijze kunt u terug vinden op het informatiebord en op
de website van de parel: www.kdvdeparel.nl onder het kopje GGD.

Logopedist
Op donderdag 19 April houdt de logopedist een inloopspreekuur bij de Parel. Ze is aanwezig
van 08:00 tot 09:00.
Als u vragen heeft over uw kind dan kunt u tijdens dit spreekuur bij haar binnen lopen
wanneer u uw kind(eren) komt brengen. Uiteraard kunt u ook langskomen als uw kind op
een andere dag bij de Parel komt.
Mocht u vragen hebben en zelf niet in de gelegenheid zijn om langs te komen dan kunt u dit
aan ons doorgeven zodat wij ze aan haar kunnen stellen.
Voor meer informatie over logopedie en over de logopedist zelf verwijzen wij u naar de
bijgevoegde folder in de bijlage.
Vanaf deze plek willen we iedereen fijne en mooie paasdagen wensen.
De steen is weg
De weg is vrij
Ik voel me nieuw
God is bij mij
Want Jezus leeft!
En de steen is weg, weg, helemaal weg!

Hartelijke groet,
Het team van de Parel

