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Sinterklaas 
Wat is het heerlijk om met de kinderen bezig te zijn met het 
sinterklaasfeest. We genieten van deze gezellige tijd. De kinderen hebben 
al een schoorsteen met openhaard in elkaar gezet met gezellige lichtjes.  
Ook zijn er al diverse leuke knutsels gemaakt met de kinderen. Deze ziet u overal op de 
groepen hangen. Kadootjes inpakken is nog een vak apart maar is zo leuk om met elkaar te 
doen. We kijken uit naar een gezellig sinterklaasfeest op het kinderdagverblijf op 5 
december. Heeft u uw kind al opgegeven?  
 

Kerst 
Na sinterklaas zullen we beginnen met het thema kerst. We mogen toeleven naar de 
geboorte van Jezus. Wat een feest! We zullen hierover diverse Bijbelverhalen lezen in de 
aanloop naar kerst. Natuurlijk zal er ook het nodige geknutseld worden en zullen we met de 
kinderen samen de kerstboom opzetten. De uitnodiging voor het kerstfeest op de Parel volgt 
nog.  
 

Kerstvakantie 
Heeft u al doorgegeven of uw kind (eren) wel of niet komen in de kerstvakantie?  
 

De Parel groeit door 
Zoals u misschien wel gemerkt heeft, is de Parel in de afgelopen maanden een enorme 
gegroeid. Hiervoor zijn we God dankbaar.  
Op dit moment kan het hierdoor wat drukker zijn dan u gewend was tijdens het brengen in 
de ochtend. Wij vragen hiervoor uw begrip en willen u vragen om even op uw beurt te 
wachten als u met meerdere ouders tegelijk binnenkomt. Zo krijgen we een duidelijke en 
goede overdracht over uw kind en kunnen we bewust samen met uw kind afscheidt nemen. 
Dit is voor elk kind individueel zeer belangrijk voor een veilig en goed gevoel. 
Soms komt het voor dat uw kind gelijk bij binnenkomst een schone luier nodig heeft. Mocht 
u in de gelegenheid zijn mag u dit ook zelf doen. Dit ontlast de pedagogisch medewerker 
tijdens het brengmoment.  Uw kunt gewoon luiers en doekjes die bij de commode liggen 
hiervoor gebruiken. 
Zoals u misschien al gezien heeft zijn we op zoek naar nog een collega die ons team kan 
komen versterken. We zijn bezig met sollicitatiegesprekken en als u nog pedagogisch 
medewerkers kent die binnen het team van de Parel zouden passen stuur ze zeker door naar 
ons! 
 

Mijn album 
De foto’s van mijnalbum zullen in de eerste week van Januari als link verzonden worden. Zo 
krijgen jullie alle foto’s van Sinterklaas en Kerst in 1 album. 
 
 
 



Oudercommissie 
De nieuwe oudercommissie is een feit. De eerste vergadering hebben we gehad. De notulen 
van deze vergadering ligt ter inzage in het infobord in de hal. De oudercommissie bestaat uit 
2 leden. Omdat beide ouders alleen kinderen hebben op het kinderdagverblijf zullen deze 
ouders ook namens de BSO ouders waarnemen in de oudercommissie. Denkt u ik wil me wel 
aanmelden als ouder en ik heb kinderen op de BSO dan bent u natuurlijk ook nog van harte 
welkom.  De oudercommissie heeft sinds kort een eigen mail adres. De vraag vanuit de 
oudercommissie is of ze uw mailadres mogen zodat ze ook zelf een mail naar de ouders 
kunnen sturen. Heeft u hier bezwaar tegen wilt u dit dan voor 10 December laten weten aan 
Rebecca. 
 
In de nieuwsbrief versie aan de ouders heeft de oudercommissie zich voorgesteld.  

 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team van de Parel 
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