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Thema “ik in het verkeer” 
Wat genieten we van het huidige thema over verkeer. Het is ontzettend 
leerzaam en leuk om samen met de kinderen hiermee bezig te zijn. Van 
OnderwijsAdvies hebben we 2 leuke themakisten in bruikleen en hier wordt 
door de kinderen volop gebruik van gemaakt. Trek een hesje aan met een politieauto erop 
en je bent een echte politie auto. De stoplichten zijn ook een groot succes. Bij rood moet je 
stoppen en bij groen mag je weer doorrijden en bij oranje……? De kinderen weten het 
precies! 
De politie kwam bij ons langs om te vertellen over wat belangrijk is in het verkeer. Natuurlijk 
werden er ook stoere politie verhalen vertelt over bekeuringen. Alle kinderen mochten het 
kogelvrije vest aan proberen (wat was dat zwaar!) en we mochten zelfs meeluisteren met de 
portofoon, spannend! Na afloop kreeg iedereen een politie doeboek mee met kleurtjes en 
een pen van de politie. Hiermee werden gelijk de nodige bekeuringen uitgeschreven door de 
kinderen.  
Ook hebben we 14 juni een ouderavond gehad over het verkeer. Het was een leerzame 
avond waarin de kijk op kinderen en het verkeer van diverse kanten werd belicht. Wat soms 
zo vanzelfsprekend is voor ons als volwassen blijkt voor een kind helemaal niet zo te zijn, 
goed om eens bij stilgezet te worden. Wat fijn dat de opkomst deze avond zo groot was. 
 

Groei bij de Parel 
We mogen blij en trots zijn dat de Parel in de afgelopen tijd aanzienlijk is gegroeid. De 
komende periode komen er nog een aantal kinderen op het kinderdagverblijf bij. Zoals u 
misschien wel op facebook voorbij hebt zien komen zijn wij dringend op zoek naar iemand 
die ons team komt versterken. We hebben voor zowel vast binnen ons team als voor de 
vakantie een collega nodig. Gelukkig is het voor de vakantie periode gelukt om iemand te 
vinden die, waar nodig, bij ons in kan vallen. Haar naam is Laura Grijsen en ze is 20 jaar. Ze 
heeft net haar diploma behaald om in de kinderopvang aan de slag te mogen. Na de 
zomervakantie zal zij weer naar school gaan om nog een vervolgopleiding te doen.  
Tijdens de zomervakantie lijkt het haar heel leuk om bij de Parel de nodige ervaring op te 
doen en dit is uiteraard voor zowel haar als voor ons een mooie kans, zodat onze vaste 
medewerkers ook van hun welverdiende vakantie kunnen genieten.  
 
Elly zal van 30 juli tot 12 augustus op vakantie gaan. Rebecca zal van 18 augustus tot 1 
september op vakantie gaan.  In de vakantie periode zal er altijd 1 van de 3 vaste 
medewerkers openen en sluiten. Laura zal altijd naast een van de vaste pedagogisch 
medewerkers aan het werk zijn. Als er maar 1 pedagogisch medewerker nodig is op een dag 
zal dit altijd 1 van de 3 vaste pedagogisch medewerkers zijn. Dit om de continuïteit en 
emotionele veiligheid voor de kinderen te waarborgen.  
 
Vanaf 1 september zijn we nog op zoek naar een pedagogisch medewerker die ons team wil 
komen versterken. Kent u iemand die hier wel interesse in zou hebben? Laat ze gerust 
contact opnemen met ons. Heeft u nog ideeën waar we de vacature nog meer zouden 
kunnen verspreiden dan horen wij dit ook heel graag.  



Zomervakantie 

We hebben van bijna alle ouders hun vakantieplanning doorgekregen. Mocht u deze nog 
niet doorgegeven hebben wilt u dit alstublieft zo snel als mogelijk doen? Ook als u buiten het 
seizoen op vakantie gaat en het nu al weet dan horen wij dat graag. 
Na het thema ‘Ik in het verkeer’ zullen we aan de slag gaan met het thema ‘Zomer’. Zodra de 
planning rond is zult u de activiteitenkalender van de zomervakantie op de mail ontvangen. 
 

Zomer 
Bij de Parel hebben alle kinderen een eigen mandje (zowel KDV als BSO) voor eventuele 
reservekleding. Het zou fijn zijn als u in het mandje van uw kind(eren) zwemkleding neerlegt 
zodat ze op warme dagen met water te kunnen spelen. Op de Parel is voor de grote kinderen 
ruimte om zich individueel om te kleden in de badkamer. Er zullen geen foto’s van de 
BSOkinderen in badkleding worden gemaakt. 
Ook willen we u er nogmaals aan herinneren dat het fijn is als de kinderen als ze s morgens 
gebracht worden al ingesmeerd zijn wanneer het een zonnige dag is. Wij zullen dit uiteraard 
ook een aantal keren per dag zelf doen. Zo zorgen we samen voor een optimale 
zonbescherming voor de kinderen. 
 

Schoenhoesjes 
Naast de deur van het KDV staat bovenop de kapstok een mandje met hoesjes voor de 
schoenen. We willen u vragen om, voordat u de groep binnen gaat, uw schoenen/slippers uit 
te doen of de hoesjes over uw schoenen heen aan te trekken. Zo voorkomen we dat er 
straatvuil op de vloer komt waar uw kinderen op spelen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Save the date.. 
Noteert u alvast in uw agenda Vrijdag 21 september vanaf  17.00 feest bij de Parel. 
Meer informatie volgt.  
 

Volgende nieuwsbrief 
In verband met de zomervakantie zal onze volgende nieuwsbrief halverwege augustus 
verstuurd worden. Dit wordt dan de nieuwsbrief van juli en augustus. 
 
Hartelijke groeten namens het team van de Parel. 


