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Thema Lente 
Wat blijft het toch elke keer weer wonderlijk als we alles om ons heen 
weer zien groeien en bloeien. We ontdekken samen met de kinderen in de 
peuterbijbel hoe mooi God de wereld heeft gemaakt. We hebben bloemen 
geknutseld, bonen laten groeien, zonnebloemen geplant, zonnetjes gemaakt en vieze 
varkentjes met modder beplakt. Ook hebben we met elkaar na gespeeld hoe er bolletjes uit 
de grond komen. En die bolletjes hebben ook water nodig, dus dat zorgde voor wat lekkere 
verfrissende druppels! 
Het thema is alweer bijna afgelopen. Volgende week hebben we een tussenweek en vanaf 
maandag 4 juni beginnen we met het volgende thema. Dit zal het thema ‘Ik in het verkeer’ 
gaan heten. 
 
Van het thema lente zijn er weer diverse leuke foto’s gemaakt tijdens de activiteiten. Omdat 
we een account hebben bij mijn album met maximaal 5 albums kan dit album er op dit 
moment niet bij. Aanstaande vrijdag willen we graag de link doorsturen met de nieuwe 
foto’s voor mijn album. Hiervoor moeten we de andere albums wissen zodat er weer 
voldoende plaats is. Wilt u deze foto’s nog downloaden doet u dit dan voor aanstaande 
vrijdag 1 Juni. Hierna worden de huidige albums van de vorige thema’s verwijderd en krijgt u 
de link gemaild met de nieuwe foto’s van thema lente. 
  

Ouderavond Verkeer 

Verkeersopvoeding begint al in de buggy en in het fietsstoeltje, de komende ouderavond is 
dus interessant voor ouders van kinderen op het KDV én de BSO. 
Voor in de agenda: ouderavond op do. 14 juni van 20:00 tot 21:15uur.  
De inloop start om 19:45 met foto’s die we de eerste week van het thema hebben gemaakt. 
We hebben voor deze avond iemand uitgenodigd van ‘OnderwijsAdvies’. 
Meer informatie volgt bij de start van het thema. 
 

Fotograaf kinderdagverblijf 
Dinsdag 15 mei is de fotograaf geweest op het kinderdagverblijf. Ouders die geholpen 
hebben nogmaals hartelijk dank! De meeste ouders zullen de foto’s aankomende week 
ontvangen in een enveloppe. In deze enveloppe zit ook uitleg hoe u de foto’s kunt bestellen 
en betalen. Wij hebben al hele mooie foto’s voorbij zien komen! 
 

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. 
 

 
 



Nieuwe regelgeving met betrekking tot de Privacy 
Zoals u misschien wel gelezen heeft zijn de regels omtrent de privacy en persoonsgegevens 
gewijzigd vanaf 25 mei 2018. Bij de Parel hebben we gekeken naar wat hierin voor ons nog 
verbeterd kan worden. Bij de Parel wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de 
persoonsgegevens van de kinderen en het personeel. Er is een formulier opgesteld om 
transparant te maken hoe er met persoonsgegevens binnen de Parel wordt omgegaan en 
waar deze bewaard worden. Dit formulier zal in juni aan alle ouders uitgereikt worden en 
zouden we graag voorzien van handtekening weer terug krijgen van u. Heeft u hierover meer 
vragen dan kunt u deze uiteraard altijd stellen. 
 

Promotieacties  
Met Koningsdag hebben we met een promotieactie op de markt in het centrum van Nieuw 
Vennep gestaan. Kinderen konden bij ons blikgooien en zo een mooie Parel-bellenblaas 
verdienen. Ook hebben we leuke presentjes uitgedeeld.  Mooie boodschappen tassen met 
ons logo en naam erop.  
Inmiddels hebben we ook alweer een paar open dagen achter de rug. Er staat er voor de 
zomer nog 1 gepland voor zaterdag 23 juni. We hebben nog een aantal flyers over om deze 
open dagen te promoten, dus mocht u iemand weten die wellicht geïnteresseerd is in 
opvang bij de Parel dan kunt u gerust wat flyers meenemen.  

 
Ook dit jaar zullen er namens de Parel weer aardbeien worden uitgedeeld langs de route van 
de avondvierdaagse in Nieuw – Vennep. Dit zal zijn op woensdag 6 juni 2018 vanaf ongeveer 
18.00. We staan met schalen aardbeien langs de route van de avondvierdaagse om een 
kleine maar gezonde versnapering uit te delen. Op deze manier maken we de Parel zichtbaar 
in ons eigen dorp, een belangrijke stap naar meer naamsbekendheid. 
We kunnen hierbij nog wat versterking gebruiken.  Mocht u het leuk vinden om te helpen 
dan horen wij het graag. 
 
Hartelijke groeten namens het team van de Parel. 
 
 
 
 
 
 
 
 


