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Thema ‘Mensen, jij en ik…’ 
We zijn gestart gegaan met het nieuwe thema ‘Mensen jij en ik…’  
Voor dit thema zou het leuk zijn als de kinderen een foto van thuis meenemen  
met hun familie erop. Deze kunnen we dan ophangen en in de kring bespreken met de kinderen. We gaan 
diverse leuke activiteiten doen zoals spiegels knutselen, liedjes leren, haren plakken en nog veel meer. De 
aankomende weken zullen de volgende bijbelverhalen centraal staan: Pinksteren, Naomi en Ruth, Jacob en 
Ezau en Abraham en de sterren.  
Op dinsdag 18 juni van 15.45 tot 16.30 en op donderdag 20 juni van 15.45 tot 16.30 zijn de opa’s en oma’s 
van de kinderen van het kinderdagverblijf van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groep 
van hun kleinkind(eren). Wilt u doorgeven aan de pedagogisch medewerkers of opa en/of oma komt één 
van deze 2 middagen? Wij hebben er zin in! 
 

Familie-ZomerFeest 
Zoals al eerder is doorgegeven zal ons Familie-ZomerFeest plaats vinden op vrijdag 28 juni 2019. Een 
aparte uitnodiging met de nodige info volgt nog maar reserveert u alvast deze datum in uw agenda? Er 
zullen verschillende activiteiten te doen zijn en we gaan met z’n allen lekker eten. 

 
Fotograaf 
Dinsdagochtend  9 juli komt de fotograaf langs bij de Parel om alle kinderen van het kinderdagverblijf apart 
op de foto te zetten. Ook zal er een groepsfoto gemaakt worden. Natuurlijk zouden wij het leuk vinden als 
alle kinderen daar op staan. 
Hoe het precies in zijn werk gaat en wat de precieze tijden zijn hoort u nog van ons.  
 

Buitenruimte 
Zoals al eerder vermeld zijn we druk bezig met de buitenruimte opnieuw in te richten. De laatste weken 
heeft u misschien diverse pakketten gezien die geleverd zijn. Dit is allemaal materiaal voor de 
buitenspeelruimte.  Wij willen zaterdag 15 juni met elkaar de buitenruimte grondig aanpakken. 
Trampoline, waterbaan, speelhuisje in elkaar zetten. Schuttingdelen plaatsen, zand in de zandbak 
aanvullen, babytuinhekje vervangen en nog diverse andere dingen.  Hier zouden wij nog hulp bij kunnen 
gebruiken van 2 of 3 sterke mannen. Mocht u deze zaterdag in de gelegenheid zijn en zin hebben om te 
helpen, al is het maar voor een uurtje, dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven aan Rebecca of 
Lysette. 
 

Avondvierdaagse 
Volgende week vindt de jaarlijkse avondvierdaagse plaats in Nieuw-Vennep. De Parel zal ook dit jaar op 
woensdagavond 5 juni aardbeien uitdelen aan alle kinderen die de 5 km lopen. 
Mocht u het leuk vinden om mee te helpen dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u 
Rebecca mailen. 
 
 
Hartelijke groeten namens het team van de Parel 


