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Thema winter 
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema winter. We 
hebben de sneeuw binnen gehaald om te voelen. Brrr wat is dat koud! Ook van 
watten kun je sneeuw maken en van piepschuim sneeuw maken is nog het allerleukst.  
Met een sneeuwbal hebben we sneeuwflessen omgegooid. Ook het verschil tussen warm en 
koud hebben de kinderen mogen ervaren.  
Natuurlijk zijn we ook weer lekker veel naar buiten geweest om een frisse neus te halen. 
De foto’s van het thema zijn ondertussen al naar alle ouders doorgestuurd. 
 

Thema ziek / gezond 
Vanaf 18 februari zijn we begonnen aan ons nieuwe thema: Ziek & Gezond.  
Wat hoort er allemaal bij ziek zijn en gezond zijn? We hebben een heleboel spullen gekregen 
uit het ziekenhuis om mee te spelen. De kinderen verkleden zich en ontpoppen zich als echte 
tandarts en ‘ziekedokters’ (zoals ze dat zelf noemen). Compleet met mondkapje en prikken. 
In de kring zullen we ook diverse bijbelverhalen vertellen over het thema ziek & gezond. De 
eerste week zijn we begonnen met het verhaal van Naäman. Die had allemaal vlekken op zijn 

lichaam. De kinderen noemden het al waterpokken 😉 We hebben hier meteen maar een 
mooie knutsel bij gemaakt. 
God maakte Naaman beter. Wat mooi om te lezen dat God voor ons zorgt.  
De komende weken zullen we nog veel meer bijbel verhalen vertellen. 
 

Voorjaarvakantie 
Tijdens de voorjaarsvakantie hebben we diverse leuke uitjes met de BSO-kinderen 
ondernomen. We zijn naar Freestyle Gymnastic geweest en hebben daar lekker gezond een 
uur lang gesprongen. Ook zijn we naar de bioscoop geweest naar Maya de bij, hebben we 
ons uitgeleefd in het kinderpretpark bij de van Zantenhal en zijn we naar het tuincentrum 
geweest. Een vakantieweek vliegt altijd zo voorbij!  
 

Ziekte 
De afgelopen tijd zijn er bij de Parel heel wat zieke kinderen geweest. In Nederland was er 
een griepepidemie en die heeft ook de Parel niet overgeslagen. Ook zijn er meerdere 
kinderen met waterpokken. Kinderen die waterpokken hebben en zich niet ziek voelen zijn 
welkom op de Parel.  
Als kinderen ziek zijn en koorts hebben door de waterpokken kunnen wij niet de zorg bieden 
die ze nodig hebben en is het fijn als ze thuis kunnen uitzieken. Wij hebben in ons 
ziektebeleid staan dat zieke kinderen met verhoging vanaf 38,5 opgehaald dienen te worden 
van de opvang. 
Hieronder vindt u een link met informatie vanuit het RIVM over de waterpokken. 
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-waterpokken 
 

 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-waterpokken


Pedagogische coach/beleidsmedewerker 
Vanaf 1 Januari 2019 geldt in de kinderopvang de verplichte inzet van een pedagogisch 
coach / beleidsmedewerker.  
In de afgelopen maand heeft Rebecca haar opleiding ‘Pedagogisch coach / 
beleidsmedewerker in de kinderopvang’ succesvol afgerond. Vanaf nu zal zij actief zijn in het 
coachen van de pedagogisch medewerkers.  Hoe dit vormgegeven wordt binnen de Parel 
kunt u lezen in het pedagogisch coachingsbeleid van de Parel.  Deze hangt ter inzage in het 
informatiebord in de hal.  
Hieronder een korte samenvatting van het Pedagogisch Coachingsbeleid. 
De pedagogische coach /beleidsmedewerker draagt bij aan de kwaliteit van de opvang en 
heeft twee belangrijke taken. Enerzijds houd ze zich bezig met het ontwikkelen en de 
invoering van het pedagogisch beleid en anderzijds coacht ze de pedagogisch medewerkers 
bij hun werkzaamheden. 
Het pedagogisch beleid is breder dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het 
beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast heeft de  pedagogische 
coach / beleidsmedewerker een taak bij het bewaken en invoeren van pedagogische 
beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie. 
Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogische coach /  
beleidsmedewerker voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de 
werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. De coach 
begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. 
 
Incidentele opvang  
Wanneer er incidenteel extra opvang nodig is dienen ouders dit tijdig bij ons aan te geven. 
Zo kunnen wij kijken of het bij ons mogelijk is dat uw kind die dag bij de Parel komt en of we 
ons personeel daarop aan kunnen passen. Dit geldt zowel voor het KDV als voor de BSO. 
Zeker nu de Parel groeit kunnen wij niet garanderen dat er plek is. 
Heeft uw BSO-kind een studiedag of vrije dag i.v.m. staking? Ook dan kunt u er niet vanuit 
gaan dat wij er zelf rekening mee houden dat uw kind extra komt en dient u dit als extra 
opvang aan te vragen via e-mail. Bij voorkeur minimaal 2 weken van te voren. 
De uren die uw kind extra komt worden gefactureerd. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Namens het team van de Parel 
 


