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Vakantie 
De schoolvakantie is weer voorbij en we hopen dat jullie allemaal een fijne 
vakantie hebben gehad. Voor degenen die het nog te goed hebben: geniet er 
van! Ook de PM-ers van de Parel hebben van hun rust genoten, en kunnen weer helemaal 
opgeladen aan het nieuwe thema beginnen dat volgende week start: Vormen en Kleuren. 
 
De afgelopen weken stond de Parel in het teken van het thema ‘Zomerkriebels’.  
We hebben tijdens de zonnige dagen genoten van de nieuwe waterbaan en van spelletjes 
met ijsklontjes. Ook hebben we veel zomerse knutselwerkjes en zandkastelen gemaakt en 
zandijsjes ‘gegeten’. 
We hebben uit de bijbel gelezen over het verhaal van Mozes. Van zijn geboorte, de 10 
plagen, Gods wonder bij de Rode Zee en dat ze later in de woestijn manna te eten kregen. 
Dat laatste vonden de kindjes erg interessant, het werd ook regelmatig ‘Hanna’ genoemd. 
 
Uiteraard is de BSO regelmatig op een uitje geweest. Ze zijn aardbeien wezen plukken, 
springen op de springkussens in de van Zantenhal, naar de bioscoop geweest, wezen jumpen 
bij Freestyle Gymnastic en in de laatste week mochten de kinderen zelf een lekkere lunch 
voorbereiden. Wat vonden ze dat leuk en ze genoten van alles wat er gedaan moest worden: 
van het boodschappenlijstje maken, boodschappen doen, eten bereiden maar natuurlijk 
vooral van het SMULLEN!! 
 
U kunt alle belevenissen weer zien op het webalbum waar deze week de link voor wordt 
verstuurd. We hebben besloten om de hoeveelheid foto’s op dit webalbum wat aan te 
passen. Omdat er nu zoveel kinderen bij de Parel komen spelen zijn het soms wel 300 foto’s 
per thema. Erg veel om die allemaal door te spitten op zoek naar uw eigen kind. 
Daarom hebben we besloten wat selectiever te zijn in het plaatsen van de foto’s.  
Doordat sommige kinderen 1 dag per week, en andere kinderen meerdere dagen per week 
bij ons komen kan het echter voorkomen dat het ene kind er vaker op staat dan het andere 
kind. Uiteraard doen we ons best om de kinderen die 1x per week komen ook een aantal 
keer op de gevoelige plaat vast te leggen. 
 
 

Ruilingen 
We hebben u een tijdje geleden laten weten dat het kinderdagverblijf op maandag vol zit. 
Omdat we binnenkort weer een paar nieuwe kindjes mogen verwelkomen is dat vanaf 1 
oktober ook op donderdag het geval. Dit heeft tot gevolg dat het steeds moeilijker wordt om 
ruilingen toe te staan. Uiteraard mag u het altijd vragen, en als er plek is dan doen we u 
graag dat plezier.  
Aanvragen voor ruilingen mogen gedaan worden via de mail bij Rebecca, en bij haar 
afwezigheid bij Lysette (rebecca@kdvdeparel.nl - lysette.deparel@hotmail.com ). Dit omdat 
we beter het overzicht kunnen bewaren wanneer het op 1 centraal punt binnen komt en 
omdat we graag willen dat de pedagogisch medewerkers, wanneer zij op de groep staan, 
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hun aandacht volledig kunnen houden bij de kinderen en het draaien van de groep. En dat zij 
zich niet bezig hoeven te houden met de kindplanning en de administratieve kant van het 
bedrijf. 
 

Openingstijden  
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 de groep opstarten. Mocht u onverhoopt een keer eerder 
zijn dan uw gebruikelijke breng-tijd dan kan het dus soms gebeuren dat er nog niemand van 
het personeel aanwezig is. Om dit te voorkomen is het goed dat u ons van te voren meldt 
dat u uw kind voor 07:30 zal brengen. Dit kunt u doorgeven bij de PM-ers op de groep of 
tijdens openingstijden via de mail.  
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.  
 

 
Voedingsbeleid 
-Zoals u wellicht weet hebben we bij de Parel een gezond voedingsbeleid. Dit houdt onder 
andere in dat we de kinderen een zo gevarieerd mogelijk dagmenu aanbieden en dat we het 
gebruik van suikers willen beperken. 
Zo krijgen de kinderen bij ons bij het fruit de keuze uit thee of water. Bij het broodje drinken 
ze een beker melk (of water of thee wanneer ze geen melk mogen) en bieden we ’s middags 
1 beker limonade aan. Uiteraard mogen ze, wanneer ze dat willen daarna nog thee of water. 
Ook qua brood-en crackerbeleg proberen we te variëren. De kinderen mogen 1x hartig 
beleg, daarna 1x zoet, en mochten ze nog een derde broodje willen dan mogen ze weer 
kiezen voor iets hartigs. 
Voor de kleintjes onder de 1,5 jaar hebben we ‘zoet beleg’ van de Kleine Keuken. Hier zit 
minder suiker in. Is uw kind ouder dan 1,5 jaar, maar wilt u het zoet beleg beperken of vindt 
u het fijner als uw kind geen limonade drinkt? Dan kunt u dat natuurlijk altijd bij ons 
aangeven. 
 
-Sinds een tijdje zijn we bij de Parel de rijstwafels gaan vervangen voor maiswafels. Dit 
omdat het voedingscentrum aan geeft dat het eten van teveel rijstproducten voor kinderen 
niet gezond zou zijn. (zie link) 
Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen ’s middags een tussendoortje krijgen waarmee 
ze het redden tot het avondeten. Aangezien er in rijstwafels weinig voedingsstoffen zitten 
bieden wij deze niet meer dagelijks aan. De maiswafels worden overigens met veel smaak 
gegeten door de kinderen op het dagverblijf en op de BSO. 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/veilig-eten-en-e-
nummers/kan-ik-veilig-rijst-en-rijstwafels-aan-mijn-kind-geven.aspx 
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- Wist u dat we bij de Parel alle druiven en cherrytomaatjes altijd (in de lengte) door de helft 
snijden voordat de kinderen ze mogen eten? We willen u dit ook graag als tip mee geven 
voor thuis. Dit wordt aangeraden omdat, bij verslikking, het velletje wat om een druif en 
tomaatje heen zit ervoor zorgt dat deze zich vacuüm zuigt in de luchtpijp en de luchtpijp 
hierdoor volledig afgesloten wordt. Met alle gevolgen van dien…  
Wij denken daarom: ‘better safe than sorry’ en snijden, zowel op het KDV als op de BSO, de 
druiven en tomaatjes zoals op het plaatje hieronder. 
(Overigens wordt het om deze reden ook aangeraden knakworstjes in de lengte door de 
helft te snijden) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fotograaf 
In Juli is de fotograaf bij het KDV langs geweest. Wij zijn erg blij met de foto’s en hopelijk zijn 
jullie dat ook. We merken dat de kinderen het altijd erg leuk vinden om de groepsfoto te 
bekijken en dan de andere kindjes te benoemen. Daarom hebben we deze foto gekopieerd 
en voorzien van namen zodat u deze thuis naast de groepsfoto kunt houden om de namen 
van de vriendjes en vriendinnetjes van uw kind te ‘oefenen’. Ze liggen klaar op de groep, dus 
u kunt de pm-ers ernaar vragen. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het team van de Parel. 
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