Nieuwsbrief Christelijke Kinderopvang de Parel
Augustus 2018
Thema “vakantie!”
Wat kunnen we de laatste tijd genieten van het heerlijke weer. Echt een
vakantie gevoel. Sommigen zijn al op vakantie en sommigen anderen zijn
alweer terug of gaan nog. Op de Parel genieten we ook met elkaar van de
vakantietijd en het thema vakantie. We hebben op het kinderdagverblijf al diverse zomerse
knutsels gemaakt. IJsjes, strandparasol, slippers en het strand. Ook hebben we onze koffer
ingepakt en erin geplakt wat we mee willen nemen op vakantie. Sommige kinderen hebben
wel een hele grote koffer nodig! Ook met vliegenmeppers op ballonnen slaan is heel erg leuk
zo krijg je een soort vliegenmeppertennis.
Het bijbelverhaal dat we met elkaar gelezen hebben ging over Ruth. We hebben ontdekt wat
tarwe is en daarmee een mooie knutsel gemaakt.
Ook het bijbelverhaal over de toren van Babel hebben we met elkaar gelezen. En wat is er
mooier dan met elkaar een grote toren te bouwen met kapla blokje en natuurlijk is het heel
erg leuk als die dan omvalt…
Op de BSO hebben we diverse uitstapjes gedaan. We zijn naar jeugdland geweest en hebben
daar heerlijk gespeeld met water en er was ook een buikglijbaan. We zijn naar GymTastic
geweest en hebben ons daar heerlijk een uurtje uitgeleefd met springen en klimmen en
klauteren. Vorige week donderdag zijn we met elkaar op de trein gestapt richting Den Haag
naar het kinderboekenmuseum. Wat viel daar veel te ontdekken voor groot en klein.
Bij de Parel zelf hebben we leuke waterspelletjes gedaan. We hebben met elkaar summer
Smoothies gemaakt en havermoutkoekjes gebakken. Cocktailglazen versierd, armbandjes
gemaakt, swingen in de disco en bingo dat blijft toch ook wel een heel erg leuk spelletje.
Zeker als er leuke prijsjes te winnen zijn.
We vervelen ons geen moment en genieten!

Save the date..
Noteert u alvast in uw agenda Vrijdag 21 september vanaf 17.00 zomerfeest bij de Parel.
Meer informatie volgt op een later tijdstip.

Vakantie
Vanaf zaterdag 18/8 is Rebecca twee weken op vakantie. Voor alle vragen kunt u terecht bij
Lysette. Haar mailadres is lysette.deparel@hotmail.com. Voor deze laatste weken van de
zomervakantie is het rooster al af. Ruilen is in deze periode niet meer mogelijk.

Nieuws van de oudercommissie
Helaas heeft Roelie Koper (moeder van Emma) aangegeven per 1 september te stoppen met
de oudercommissie. Vanaf september telt de oudercommissie nog maar 1 lid. Dit is niet
voldoende om de oudercommissie voort te zetten terwijl deze wel wettelijk verplicht is op
iedere kinderopvang. De oudercommissie vervuld een belangrijke taak met betrekking tot
het beleid en is het klankbord van alle ouders van de Parel. De oudercommissie vergaderd 1
tot 2 keer per jaar en deze vergaderingen duren maar een uurtje. Het vraagt dus zeer weinig
tijd van u. Wij zijn op zoek naar een ouder van de BSO en een ouder van het KDV om de
oudercommissie levend te houden zodat ze het klankbord kunnen blijven en alle ouders van
de Parel kunnen vertegenwoordigen. Heeft u interesse? Mailt u dan naar
rebecca@kdvdeparel.nl of geef het door aan een van de pedagogisch medewerkers.
Wij willen vanaf deze plek Roelie hartelijk bedanken voor haar inzet binnen de
oudercommissie.

Hartelijke groeten namens het team van de Parel.

