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Nieuwjaar 
Vanuit het team van de Parel willen we u een heel mooi, gezegend en 
liefdevol 2019 wensen.  
 

Kerst 
We kijken terug op een geslaagde kerstviering met de kinderen van het kinderdagverblijf. 
We hebben heerlijk gegeten met elkaar. Met mooie afbeeldingen is het kerstverhaal aan, en 
door de kinderen verteld. Wat weten de kinderen al veel van dit verhaal. Als afsluiting 
hebben we met de muziekinstrumenten kerstliedjes gezongen.  
Tijdens de kerstvakantie hebben we ook veel leuke dingen gedaan. We hadden op de groep 
van piepschuim sneeuw gemaakt. Wat een feest! Ook hebben we sneeuwpoppen 
geknutseld. Natuurlijk hoort bij oud en nieuw vuurwerk. Wat een mooie kunstwerken 
kwamen daar uit met mooi kleuren. De BSO heeft zich in de vakantie bezig gehouden met 
handlettering. Mooie resultaten om iedereen een goed 2019 te wensen. Met elkaar hebben 
we een filmpje gemaakt en het resultaat is op facebook geplaatst. 
 
We zijn nu volop bezig met het thema Winter. Zo hebben we al een 
(fantasie)schaatswedstrijd gehouden, en heeft u de sneeuwpoppen die gemaakt zijn op BSO 
en KDV al gezien? 
 

Nieuw collega 
Vanaf 7 Januari heeft ons team versterking gekregen van een nieuwe collega. Hieronder stelt 
ze zich voor. 
 
Beste ouders, 
Via dit stukje wil ik mij graag even voorstellen. 
Wellicht hebben sommige van jullie mij bij het ophalen of brengen van jullie kind(eren) op 
de groep gezien. Als ik mijn handen vrij had heb ik mijn naam genoemd, maar ik wil toch 
graag iets meer vertellen over mezelf. 
Ik ben Marlies, 24 jaar en woonachtig in Ouderkerk aan de Amstel. In 2015 heb ik mijn 
diploma gehaald voor Pedagogisch Medewerker. Vervolgens ben ik pedagogiek gaan 
studeren, hiervan heb ik mijn propedeuse behaald. Na het behalen hiervan ben ik gaan 
oppassen om te kijken of gastouder mij ligt. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het toch 
fijner vind samen met collega’s te werken. Dus ben ik gaan solliciteren en ben door Gods 
leiding bij de Parel terecht gekomen. 
De sfeer die er bij de Parel is, de gezelligheid en vooral het geloof in God doen mij zeer goed! 
Ik zie ernaar uit om samen met de leidsters, met jullie als ouders en met in het bijzonder de 
kinderen een goede tijd te hebben.  
Als er vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag! 
Wie weet tot snel, 
Marlies 
 



 

Even weer een herinnering aan de breng- en haaltijden… 
Ons dagritme begint ‘s ochtends om kwart over 9 in de kring. We lezen dan een 
bijbelverhaal, praten de bijzonderheden door, zingen wat liedjes en beginnen de dag met 
gebed. 
We zouden het fijn vinden als alle kindjes dan gebracht zijn zodat we ons vanaf dat moment 
volledig met de kinderen bezig kunnen houden zonder tussendoor een oudergesprek te 
hoeven voeren. 
Ook in de schoolvakanties (voor de BSO) is het fijn als de groep om 9:15/9:30uur compleet is 
zodat we met het ritme van de dag kunnen beginnen. 
Uiteraard kan het voorkomen dat u incidenteel later bent. Dan horen we dat graag even. 
 
Als kinderen er alleen 1 dagdeel zijn, dus alleen een ochtend of middag, dan kunt u uw kind 
tussen 12:50 en 13:05 brengen en/of ophalen. Dit moment is bewust zo kort omdat er op 
dat moment kindjes moe worden en alle aandacht van hun ‘juffen’ verdienen. Op deze 
manier hebben we tijd voor u en de overdracht over uw kind, maar ondervinden de andere 
kinderen daar zo min mogelijk hinder van. Zo kunnen we daarna weer zo snel mogelijk 
verder met het dagritme. 
 
Als uw kind er alleen de middag is en nog een middagdutje doet, is het voor uw kind én de 
andere kinderen fijn als hij/zij tegelijk met de andere kinderen naar bed kan. In dat geval is 
het, als dat voor u haalbaar is, handig als u uw zoon/dochter om 12:50uur komt brengen 
zodat iedereen om 13:00 naar bed kan. 
 
Er zijn op dit moment maar weinig kinderen die om 7:00 gebracht worden. Daarom zijn er 
dagen dat de pm’ers pas om 7:30 hoeven te beginnen. Geeft u aan dat u uw kind tussen 7:00 
en 7:30 brengt dan is dat uiteraard geen probleem en openen we de deuren om 7:00uur. 
Als u aangeeft dat u er altijd om (of na) 7:30 bent en er zijn die dag geen andere kinderen die 
voor die tijd komen dan openen we onze deuren pas om 07:30uur. 
Mocht u eerder zijn dan uw gebruikelijke breng-tijd dan kan het dus soms gebeuren dat er 
nog niemand van het personeel is. Om dit te voorkomen is het goed dat u ons van te voren 
meldt dat u uw kind voor 07:30 zal brengen. 
Als u normaal gesproken altijd om 07:00 komt en een keertje later komt dan vernemen we 
dit ook graag van u. Dan kunnen wij hier onze werktijden op aan passen. 
De deuren van de Parel sluiten om 18.00 (of om 19.00 voor kinderen die een contract 
hebben tot die tijd). We vinden het belangrijk om een goede overdracht te kunnen geven 
aan de ouders tijdens het ophalen van hun kind(eren). We stellen het op prijs als ouders 5 
minuten voor de sluitingstijd binnen zijn. Zo kunnen we nog een overdrachtsgesprek doen 
en kan de pedagogisch medewerker ook om 18.00 naar huis.  
 

 
 
 
 
 



Communicatie 
Omdat wij merken dat ruilingen, extra dagen, ziekmeldingen, meldingen over later komen of 
eerder ophalen  en overige bijzonderheden niet centraal bij ons binnen komen is het voor 
ons soms moeilijk hierdoor het overzicht te bewaren. Graag zouden we willen vragen of 
ruilingen, extra dagen, ziekmeldingen, meldingen over later komen of eerder ophalen en 
overige bijzonderheden via de mail (rebecca@kdvdeparel.nl en/of 
lysette.deparel@hotmail.com ) of tijdens openingstijden via een belletje naar de Parel (tel: 
0252-274266 )  gecommuniceerd worden. Zo houden wij als team het overzicht en dit 
voorkomt dat pedagogisch medewerkers tijdens hun vrije dagen/weekend toch met hun 
werk bezig zijn. Wordt er toch via de app, facebook of op andere manieren  naar de 
pedagogisch medewerkers gecommuniceerd dan zal de pedagogisch medewerker hier niet 
op reageren.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Namens het team van de Parel 
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