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Thema ‘ziek zijn… Beter worden!’
Wat hebben we de afgelopen weken weer veel leuke activiteiten gedaan.
We mochten zelf ervaren hoe het is om verband om te hebben, met
krukken/stokken te lopen, pleisters te plakken en wat zagen we er allemaal
zielig uit. Samen hebben we een draagbaar gemaakt voor de zieke man met zijn 4 vrienden.
We hebben ervaren hoe het is om niks te kunnen zien net zoals de blinde man. De boekjes
Nijntje in het ziekenhuis, kikker is ziek, boer Boris en het gebroken been konden niet vaak
genoeg voorgelezen worden. We zijn wezen kijken bij de ambulances en hebben de
zwaailichten gezien. Natuurlijk moesten de ambulances daarna ook geknutseld worden. Het
KDV heeft allemaal een kleine eigen ambulance geknutseld en de BSO heeft samen met
elkaar een grote ambulance geknutseld. Ook mochten de kinderen van de BSO en het KDV
op het raam verven. Wat een mooie creaties zijn daaruit voorgekomen.
Ook was het 4 oktober dierendag. We hebben foto’s bekeken van onze eigen huisdieren. We
zijn naar de kinderboerderij geweest en hebben daar een heleboel dieren gezien. Toen het
schaap om de hoek kwam rennen renden we allemaal heel hard weg… Wat moest de juf
toen lachen. Weer terug op de Parel hebben we onze knuffel na gekleid en toen was de
middag al weer voorbij.

Afsluiting thema
Voor de afsluiting van het thema hebben we samen met de kinderen kaarten geknutseld en
in de brievenbus gestopt. Deze zijn verstuurd naar diverse mensen die wel een bemoediging
kunnen gebruiken. Hiermee willen we de kinderen laten zien dat je, net als wat naar voren
kwam in de Bijbelverhalen van de afgelopen weken, voor elkaar kan en mag zorgen. Al is het
maar in een klein gebaar naar de ander toe. We hebben gepraat over wie nou je naaste is en
dat God zegt dat je God lief moet hebben boven alles en je naaste als jezelf. Zelfs als het je
vijand is. Pfff dat is wel heel moeilijk, want zelfs degene van wie je nooit mee mag doen of
degene die je pest is je naaste. Maar gelukkig hoeven we het niet alleen te doen.
Het was een heel leuk thema en we hebben weer een heleboel geleerd.

Ik mag een lichtje zijn!
De komende twee weken (week 44 en 45) willen we stil staan bij het thema ik mag een
lichtje zijn! We willen met de kinderen een lampion knutselen en hierbij het liedje mijn
kleine lichtje schijnt aanleren. De melodie van dit liedje kunt u hier vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=duunjX6Jpqk
Mijn kleine lichtje schijnt. Hij schijnt overal!
Mijn kleine lichtje schijnt. Hij schijnt overal!
Mijn kleine lichtje schijnt. Hij schijnt overal!
Overal, overal, overal.
Mijn lichtje schijnt tot Jezus komt. Hij schijnt overal!
Mijn lichtje schijnt tot Jezus komt. Hij schijnt overal!
Mijn lichtje schijnt tot Jezus komt. Hij schijnt overal!

Overal, overal, overal.
Het verhaal over Jezus die een licht is voor ons en dat wij ook een lichtje voor een ander
kunnen zijn zullen we vertellen aan de kinderen.
Van deze twee weken zal geen activiteitenkalender verschijnen.

Sinterklaas
Sinterklaas komt op 18 November weer in ons land. Natuurlijk willen we dit feest ook bij de
Parel vieren. In de weken rond sinterklaas zullen we uiteraard met dit thema bezig zijn. U
ontvangt nog een uitnodiging wanneer we op de Parel samen met de kinderen het
sinterklaasfeest willen vieren. Omdat op de basisschool en vaak ook op de sportclubjes een
sinterklaasviering wordt gehouden zullen we bij de Parel bij de BSO in de weken voorafgaand
aan sinterklaas diverse activiteiten en spelletjes doen maar geen sinterklaasviering.
Uiteraard mogen de kinderen van het KDV en de BSO wel hun schoen zetten.
De activiteiten rond dit thema zullen weer verwerkt worden in een activiteitenkalender die
u, zoals u van ons gewend bent, via de mail zult krijgen.

Ouderavond
We zijn van plan binnenkort een ouderavond te organiseren. Een uitnodiging voor deze
avond volgt zo snel als mogelijk.

Openingstijden de Parel
De Parel is open van 7.00 – 19.00 uur en 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. 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 in de file staat)

Cursus communiceren met ouders.
Op dinsdag 17 oktober 2017 hebben we met het hele team bij Alert 4You een training
gevolgd. De avond had het thema ‘communiceren met ouders’ en was zeer leerzaam. We
zijn blij met de samenwerking met Alert4You en we zijn dankbaar dat we ons hierdoor weer
verder hebben ontwikkeld als pedagogisch medewerkers.

Hand, mond en voetziekte
Bij 1 van de kindjes van het kinderdagverblijf is er de zogenoemde hand, mond en voetziekte
geconstateerd. Dit is een van de vele kinderziektes die veel kinderen doormaken gedurende
hun kindertijd. Hand mond en voetziekte kunt u herkennen door vlekjes/blaasjes in en rond
de mond, aan de handen en op de voeten. De eetlust van de kinderen kan verminderen

doordat eten zeer kan doen in de mond. Hand, mond en voetziekte is zeer besmettelijk. Bij
de Parel koken we daarom ook de spenen van de kinderen extra uit, wordt het speelgoed
extra schoongemaakt en het beddengoed extra gewassen. Thuis kunt u, als uw kind hand,
mond en voetziekte heeft ook deze extra hygiënemaatregelen nemen zodat uw kind zichzelf
niet steeds opnieuw besmet. Bij de Parel geldt dat kinderen met hand mond en voetziekte
gewoon welkom zijn behalve wanneer zij zichzelf echt ziek voelen en koorts hebben. Hand,
mond en voetziekte is een onschuldige kinderziekte.

Hartelijke groet,
Het team van de Parel

