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Thema afsluiting
Wat een leuke afsluiting van het thema water hebben we samen met de
kinderen gehad. De kinderen konden ontdekken hoe warm water, koud
water en ijsklontjes voelde. Vooral de ijsklontjes waren heel erg interessant en
boden lang speelplezier en koude handjes.
De foto’s van het thema water kunt u terug vinden in de link van mijn album die is verstuurd
naar de ouders.

Thema “ziek zijn ….. Beter worden!
Vorige week zijn we begonnen met ons nieuwe thema “ziek zijn…. Beter worden! Toen de
kinderen maandagochtend op de groep kwamen stond er een verrassingsmand klaar om
samen met de juf de thema tafel in te richten. Wat een feest. Een ambulance, pleisters,
verband, een verbandtrommel en diverse boekjes over het thema. Natuurlijk zijn we gelijk
aan de slag gegaan met de pleisters en het verband want wat is er leuker dan jezelf of een
ander te verbinden en pleisters te mogen plakken terwijl je (gelukkig) zelf helemaal geen pijn
hebt. De kinderen hebben ook het Bijbelverhaal van het dochtertje van Jairus gehoord en
daarbij zelf een bed geknutseld en geplakt. Wat een wonder dat Jezus dat meisje weer
helemaal beter maakte.
De komende weken gaan we verder met dit thema en zullen er nog veel meer Bijbelverhalen
en leuke activiteiten volgen. Er is nog zoveel te ontdekken!

4 Oktober dierendag
Woensdag 4 oktober is het dierendag. Bij goed weer willen we ’s middags op uitstapje naar
de kinderboerderij. Met de kinderen willen we uiteraard ook aandacht besteden aan de
dierendag. De kinderen die deze woensdag komen mogen een foto meenemen van hun
huisdier(en) en mogen hun favoriete dierenknuffel meenemen deze dag.

Veranderingen kinderopvang
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld stond zou er meer informatie volgen over de
veranderingen. Vanaf 1 Januari 2018 vinden er de volgende veranderingen plaats;
- Alle pedagogisch medewerkers moeten verplicht een kinder EHBO diploma hebben.
Er is een lijst opgesteld door het ministerie welke instellingen voldoen aan een
erkend kinder EHBO diploma  De pedagogisch medewerkers van de Parel hebben
in het verleden al een kinder EHBO diploma gehaald maar omdat de eisen hiervoor
aangescherpt zijn zal het team in zijn geheel een EHBO diploma gaan halen bij een
door het ministerie aangewezen erkende instelling.
- Beroepskwalificatie eisen veranderen. Voor iedere pedagogisch medewerker die met
baby’s werkt moet er gedurende het jaar scholing plaats vinden specifiek gericht op
de baby’s.  Dit wordt opgenomen in het opleidingsbeleid van de Parel
- Ieder kind heeft recht op een mentor.  Hierin werkt de Parel vooruitstrevend
omdat ieder kind bij ons al een mentor heeft.

-

-

Er moeten diverse veranderingen worden doorgevoerd in het pedagogisch beleid. 
De inhoud hiervan zal bij de oudercommissie terecht komen en de oudercommissie
heeft hierover advies recht namens de ouders.
Er moet een verplichte overdracht naar school plaats vinden als het kind 4 jaar is
geworden.  De Parel werkt met ontwikkelingsbeoordelingen. Vlak voor de vierde
verjaardag wordt deze ingevuld en vind er een gesprek plaats met de ouders. Deze
ontwikkelingsbeoordeling wordt aan school gegeven.

Vanaf Januari 2019 vinden de volgende veranderingen plaats;
- De pedagogische coach op de werkvloer moet minimaal HBO opleiding hebben. 
Rebecca zal hiervoor haar HBO diploma gaan halen.
- Er mogen maximaal 3 baby’s in plaats van 4 per pedagogisch medewerker per dag
aanwezig zijn.  Bij de Parel staat al in ons beleid dat we maximaal 2 baby’s per dag
op de groep hebben. In een enkel geval bijvoorbeeld door flexibele opvang kan
hiervan afgeweken worden maar dan blijft nog het maximaal 3 baby’s.
- Alle pedagogisch medewerkers moeten een verplichte mondelinge taaltoets gaan
behalen zodat zij het gewenste taalniveau kunnen aanbieden aan de kinderen.  In
het opleidingsbeleid zal staan hoe de Parel hier vorm aan gaat geven.
Doordat vele wijzingen zijn die ook de nodige kosten met zich meebrengen is het ministerie
nog aan het berekenen in hoeverre de uurprijs van de kinderopvang vanaf januari 2018
omhoog gaat en hoeveel de kinderopvang toeslag vanaf januari 2018 omhoog gaat. We
zullen u tijdig op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen bij de Parel. Mocht u nog
vragen hebben over het bovenstaande dan kunt u hiervoor terecht bij Rebecca. Wilt u een
en ander vanuit het ministerie nog nalezen dan kun u terecht op de site
www.veranderingenkinderopvang.nl

Zesde ziekte
Bij 1 van de kindjes van het kinderdagverblijf is er de 6de ziekte geconstateerd. Dit is een van
de vele kinderziektes die veel kinderen doormaken gedurende hun kindertijd. De zesde
ziekte kunt u herkennen doordat u kind koortsig is en er verschijnen op de romp vlekjes. Bij
de Parel geldt dat kinderen met de 6de ziekte gewoon welkom zijn behalve wanneer zij
zichzelf echt ziek voelen en koorts hebben. De zesde ziekte is een onschuldige kinderziekte.

Dag van de pedagogisch medewerker
Donderdag 21 September was het de dag van de pedagogisch medewerker. De pedagogisch
medewerkers zijn in het zonnetje gezet met een mooi cadeaus. We willen de
oudercommissie hartelijk bedanken voor de mooie grote bos bloemen die we mochten
ontvangen.

Hartelijke groet,
Het team van de Parel

