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Thema ziek/gezond… 
De laatste week van ons thema ziek/gezond is aangebroken. We hebben 
een hele grote mand vol met verband en doktersspullen. Ook hebben we een 
echte stethoscoop waarmee we bij elkaar kunnen luisteren. De spuiten en echte 
doktersschorten zijn ook in trek bij de kinderen en hun fantasie wordt rijkelijk geprikkeld 
met al dat materiaal. Bedankt aan degenen die dit voor ons meegenomen hebben. 
In de knutsels op de groep kunt u het thema ook goed terug zien. We hebben al geplakt over 
het dochtertje van Jairus, pleisters geplakt, röntgenfoto’s geverfd, pillenpotjes gemaakt en 
natuurlijk moeten we ook goed voor onze tandjes zorgen dus aan tandenpoetsen is ook 
aandacht besteedt. 
Ook op de bso wordt dankbaar gebruik gemaakt van de verbanden en pleisters. De kinderen 
waren enorme brokkenpiloten: de ene had zijn been gebroken en de ander zat met zijn arm 
in een mitella. Het werd allemaal levensecht nagespeeld. 
We hebben de afgelopen weken verhalen uit de bijbel gehoord over Jezus die mensen beter 
maakt en dat Jezus wonderen kan doen. Hoe ziek we ook zijn Jezus is altijd bij ons. 
 
Vanaf week 15 gaan we ons bezig houden met het volgende thema: Op de boerderij! En 
natuurlijk heeft dit ook alles met de lente te maken. Heeft u nog tips of ideeën rondom dit 
thema? We horen het graag! 
 

Schriftjes 
Voor de kinderen tot 2 jaar maken we gebruik van schriftjes om leuke verhaaltjes in te 
schrijven. Bij de kinderen onder een jaar proberen we deze schriftjes elke dag te schrijven 
omdat het voor u én onszelf fijn is om het dagschema van uw goed bij te houden. Bij de 
kinderen van 1 tot 2 jaar schrijven we minimaal 1 keer per week. Het is fijn als u het schriftje 
van uw kind tijdens het brengen aan de pedagogisch medewerker geeft. Zo kunnen alle 
schriftjes geschreven worden en blijven er geen schriftjes per ongeluk bij de kapstok of in de 
tas van het kind achter. We schrijven de schriftjes voor u, mocht u er geen behoefte (meer) 
aan hebben dan is dat natuurlijk ook prima en dan horen we dat graag. 
 

GGD controle 
De afgelopen maand heeft de GGD onaangekondigd een bezoek aan het kinderdagverblijf en 
aan de BSO gebracht. Vol trots mogen wij zeggen dat deze controles zeer positief zijn 
verlopen. De uitkomst van de GGD controle kunt u lezen in het GGD rapport dat binnenkort 
op de website van de Parel te lezen is (we moeten het definitieve rapport van de BSO nog 
ontvangen). Ook kunt u het rapport vinden in het informatiebord in de hal van de Parel.  
In het GGD rapport staat dat het pedagogisch klimaat bij zowel het kinderdagverblijf als de 
BSO goed is. Er wordt benoemd dat kinderen zich prettig voelen en zichzelf zijn. Ook dat de 
pedagogisch medewerkers op een sensitieve responsieve manier reageren op de kinderen.  
Wilt u meer lezen? Kijk dan binnenkort op www.kdvdeparel.nl.  
 

http://www.kdvdeparel.nl/
http://www.kdvdeparel.nl/


Aerosleep matrasjes- en hoeslakens 
Bij de Parel zijn we overgegaan tot de aanschaf van Aerosleep matrasjes- en hoeslakens voor 
over de matrassen heen. Alle bovenbedjes zijn voorzien van zo’n matras topper. Deze zijn 
voor de veiligheid van de kinderen. Hier kunnen de kleintjes doorheen ademen als ze per 
ongeluk op hun buik draaien en hun hoofd nog niet voldoende omhoog kunnen houden. Dit 
zorgt voor een veilige slaapomgeving voor uw kind(eren). Voor meer info klik op de 
onderstaande link  https://www.aerosleep.com/nl-be/producten 
 

Speelgoed van thuis 
Regelmatig wordt er door de kinderen vanuit huis divers speelgoed meegenomen naar de 
Parel. Wij willen u vragen om dit speelgoed thuis te laten. Voor een kind is eigen speelgoed 
van thuis “iets van zichzelf”. U kunt zich misschien wel voorstellen hoe moeilijk het is om je 
eigen speelgoed te delen met andere kinderen op de groep.  
Eigen speelgoed van thuis vormt ook een risico voor de kleinere kinderen op de groep omdat 
er kleine onderdelen aan kunnen zitten die los kunnen laten, met alle gevolgen van dien… 
 

Kleding in de was 
Bij kleine kinderen gebeuren nog weleens ongelukjes. Vieze kleren is het gevolg. Wij 
proberen de écht vieze kleren zoveel mogelijk gelijk in de wasmachine te doen omdat vieze 
kleding in een zakje meegeven niet echt fijn is voor u als ouder.  Wilt u de vieze kleding van 
uw kind liever mee naar huis in een zakje dan kunt u dit uiteraard aangeven. Mocht er 
onverhoopt kleding in het vakje bij de kapstok van uw kind liggen die niet van uw kind is dan 
vragen wij u deze kleding terug te geven aan de pedagogisch medewerker. Wij hopen op uw 
begrip dat dit weleens voor kan komen. 
Het is voor ons fijn als ieder kind een setje reservekleding mee neemt. Wij hebben zelf ook 
een paar setjes extra kleding, maar het is voor uw kind het fijnst als hij/zij lekker zijn eigen 
kleding aan kan. Heeft u nog reservekleding van de Parel thuis? Dan zouden wij dit graag 
weer terug ontvangen. 
 

Buitenruimte 
De komende periode willen we ons richten op de inrichting van de buitenruimte van de 
Parel. Zoals u misschien al heeft gezien is de grote box in de babytuin weggehaald. In de 
praktijk werd deze niet gebruikt. We gaan op de plek van de box een buitenbedje neerzetten 
en er wordt een hangwieg opgehangen in de babytuin. Zo kunnen de kleine kinderen ook 
genieten van de frisse buitenlucht. Het zand in de zandbak zal aangevuld worden en we zijn 
nog druk aan het brainstormen over de verdere invulling van de buitenruimte. We willen 
graag dat hij zowel voor het kinderdagverblijf als de BSO uitdaging biedt. Wat voor ons 
natuurlijk ook weer een leuke uitdaging is! Heeft u nog ideeën of tips? We horen ze graag.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Foto’s op mijn album 
Zoals u misschien gezien hebt staan er op dit moment 5 albums in het online fotoalbum. Dit 
is het maximum aantal albums en dat betekend dat wij deze gaan wissen om plaats te 
maken voor nieuwe foto's. 
U heeft nog tot vrijdag 5 april de tijd om de oude foto's te bekijken en eventueel op te slaan.  
 
Wij zullen u in de week daarna een e-mail sturen met een link naar de foto's van het 
afgelopen thema. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Namens het team van de Parel 
 


