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Sinterklaas
Zaterdag 18 November komt Sinterklaas weer in ons land.
Deze week hebben we met de kinderen al mooie medailles met hun naam
er op geknutseld die ze kunnen dragen tijdens de intocht van sinterklaas.
De komende weken gaan we nog veel meer leuke dingen doen wat met het thema
Sinterklaas te maken heeft.
We willen met de kinderen een schoen zetten. Volgende week (week 47) mag uw kind (kdv
en bso) een schoen meenemen om te zetten. Uiteraard mag dit ook een oude- of
zomerschoen zijn o.i.d. Deze schoentjes gaan we in week 47 samen met de kinderen zetten
bij de openhaard. In week 48 zal er voor ieder kind een klein presentje in de schoen zitten.
Ook willen we met de kinderen van het kinderdagverblijf het Sinterklaasfeest vieren. Dit
doen we op dinsdag ochtend 5 december van 9.30 – 11.00 met leuke spelletjes en als
beloning een echt pietendiploma. Kinderen vanaf 1,5 jaar tot 4 jaar die deze ochtend
normaal gesproken niet komen zijn deze ochtend welkom van 9.30 -11.00 bij de Parel om
het feestje mee te vieren.

Omdat het niet voor elk kind vanzelfsprekend is om kadootjes te krijgen
met Sinterklaas, willen wij graag onze rijkdom delen.
Wij gaan daarom met de Parel meedoen met de 'goedzak-actie' van de
Albert Heijn.
We zouden het een mooi idee vinden als jullie ons hierbij willen helpen
door met uw kind samen 1 stuk speelgoed uit te zoeken waar het
bijvoorbeeld niet meer mee speelt of het kind het dubbel heeft. Op deze
manier maken we onze kinderen op jonge leeftijd al bewust van wat we
hebben en leren ze omzien naar onze medemens.
Het speelgoed kan van maandag 20 t/m vrijdag 24 november bij ons
worden ingeleverd. Wij zorgen er dan voor dat het op de goede plek
terecht komt.
Uiteraard is deelname aan deze actie niet verplicht.
Voor verdere info zie foto hiernaast…

Ouderavond 7 december 2017
Een ongeluk zit in een klein hoekje… Wat fijn als je als ouder dan weet wat je in zo’n situatie
kunt doen.
Op donderdagavond 7 december zal er bij de Parel een ouderavond zijn met als thema
KinderEHBO van 0 tot 12 jaar. Er komt iemand van de EHBO vereniging van Nieuw - Vennep
om één en ander uit te leggen en samen te oefenen en er is volop gelegenheid om vragen te
stellen.
De koffie en thee staat klaar vanaf 19.30uur en de avond zal beginnen om 19.45.
Van 19.45 tot ongeveer 21.00 zal het onderwerp KinderEHBO centraal staan. Vanaf 21.00 is
er nog gelegenheid om te borrelen en met andere ouders een praatje te maken en om 21.30
is de avond afgelopen.
Wij bevelen deze avond van harte aan.
U kunt u opgeven voor deze avond bij de pedagogisch
medewerkers van de groep of door een mail te sturen naar
rebecca@kdvdeparel.nl

Kerst
Noteert u alvast de kerstviering van de Parel in uw agenda? Dit zal zijn op woensdag 20
december 2017. Alle kinderen zijn bij deze viering welkom die van 17.30 tot 19.00uur zal
duren. Van 18.30 tot 19.00 bent u als ouder(s) ook van harte welkom! De officiële
uitnodiging volgt nog.

Kerstvakantie
Maandag 25 december t/m vrijdag 5 Januari is het kerstvakantie. De Parel is gesloten op
maandag 25 december, dinsdag 26 december en maandag 1 januari. De andere dagen is de
Parel open. Graag vernemen wij voor 1 december of uw kind(eren) komen in de
kerstvakantie zodat wij hier in het rooster rekening mee kunnen houden. Alvast bedankt.

Mijn album
Natuurlijk maken wij ook van alle activiteiten rondom sinterklaas en kerst leuke foto’s van
jullie Pareltje (s). De link van het volgende web album kunt u in de laatste week van
december verwachten.

Hartelijke groet,
Het team van de Parel

