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Thema ‘Mensen, jij en ik…’ 
Wat leuk al die foto’s van de kinderen en hun familie. Tijdens het 
kringmoment bekijken we geregeld alle mooie families en de kinderen kunnen  
heel goed vertellen wie er op de foto staat. Van zichzelf, maar ook van elkaar! 
We genieten van alle verhalen in de kring. 
De opa-en omadagen waren ook gezellig. Leuk om de opa’s en oma’s bezig te zien met hun kleinkind(eren). 
Ondanks de kleine opkomst waren het geslaagde middagen. 
 
Ook zien we uit naar het Familie-Zomerfeest, u komt toch ook? 
 
 Als afsluiting van het thema komt mevrouw Kiekkiek de kinderen van het kinderdagverblijf op de foto 
zetten en wordt er ook een groepsfoto gemaakt. Meer informatie hierover vindt u onderaan de 
nieuwsbrief. 

 
 
Buitenruimte 
Wow! Wat een positieve reacties hebben we al ontvangen over de buitenspeelruimte! We hebben een 
zaterdag hard gewerkt met elkaar en het resultaat mag er zeker wezen. Volgende week zal er nog een 
buitenbed worden geleverd waardoor er straks de mogelijkheid is om kinderen lekker buiten te laten 
slapen. We willen iedereen die mee geholpen heeft ontzettend bedanken voor alle inzet en gezelligheid! 
We zijn trots op het eindresultaat. 
 
 

Zon en buitenspelen 
We hebben een paar warme dagen achter de rug en het lijkt erop alsof de zomer begonnen is. Wij willen u 
vragen om uw kind ’s morgens voordat u het brengt thuis al in te smeren. Wij zullen dit een paar keer op 
een dag herhalen.  Zo zijn de kinderen goed beschermt tegen de UV-stralen van de zon. Ook geven wij de 
kinderen met het warme weer extra drinken en spelen we niet buiten als het te warm is. Uiteraard mogen 
er zwembroekjes e.d. mee gegeven worden naar de Parel. 
 
 

Zomervakantie 
Nog 2 weken en dan is het zomervakantie in deze regio. Binnen het team gaan er diverse pedagogisch 
medewerkers op vakantie. Tijdens de vakantie zullen de pedagogisch medewerkers misschien op andere 
dagen werken dan uw gewend bent,  maar doordat we met een klein team zijn kennen de kinderen alle 
pedagogisch medewerkers van de Parel. Het is toch fijn om te weten dat er altijd een bekend gezicht op de 
groep staat.  
De BSO zal, als het rustiger is, samenvoegen met het kinderdagverblijf maar uiteraard zullen er voldoende 
uitdagende activiteiten aangeboden worden. 
De volgende nieuwsbrief zal, i.v.m. de zomervakantie, eind augustus verstuurd worden. 
 

 
 
 
 



Fotograaf 
 
Zoals eerder gezegd komt de fotograaf weer langs bij de Parel. Dit gebeurt op dinsdagochtend 9 juli.  
Alle kinderen die deze dag normaal gesproken niet komen zijn uiteraard welkom om ook op de foto te 
gaan. U kunt uw kind brengen tussen 08:50 en 09:00uur. Het is belangrijk dat u op tijd bent zodat we om 
09:00 de groepsfoto kunnen maken. De kinderen kunnen weer opgehaald worden om 10:15uur. Geeft u 
even door of uw kind wel of niet komt? 
We kunnen ons voorstellen dat uw kind zijn/haar mooiste kleren aan krijgt voor de foto. Mocht hij/zij de 
hele dag aanwezig zijn en u het niet prettig vindt als de kleren vies worden dan kunt u een extra setje 
kleding meegeven voor de rest van de dag. 
 
Hieronder vind u nog wat informatie van de fotograaf: 
 

 
 
 
 
Hartelijke groeten namens het team van de Parel 


