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Thema muziek
We zijn de afgelopen weken begonnen met ons nieuwe thema muziek. Er
hangen diverse knutsels in de groep die door de kinderen zijn gemaakt.
Ook hebben we een echte viool ontdekt, en met stokjes en lepels zijn we door
alle ruimtes gegaan om te ontdekken waarmee je allemaal muziek kan maken en hoe
verschillend alles klinkt. Het lijkt wel of er overal muziek in zit! Zelfs in de buitenruimte kan
je muziek maken. Natuurlijk hoort er bij het thema muziek ook lekker dansen, en met het
mooie weer van de afgelopen week hebben we dat zelfs buiten kunnen doen. De BSO heeft
voor de kinderen van het KDV een muziekbord met pannen en lepels gemaakt. Deze hangt in
de buitenruimte aan het hek zodat de kinderen naar lieve lust muziek kunnen maken.
De komende weken zal er op donderdag 4 en donderdag 18 oktober bij de BSO een
dansworkshop zijn. Van 16.00 – 17.00 krijgen de kinderen een dansles van een echte
danslerares van Balletstudio Flex. De kinderen die niet op donderdag komen naar de BSO
maar hier wel graag aan mee willen doen zijn van harte welkom om van 16.00 tot 17.00 mee
te komen dansen.
Ook op het KDV zal er een dansworkshop worden verzorgd op donderdagochtend 18
oktober. De kinderen die deze ochtend niet komen maar het wel leuk vinden om mee te
dansen zijn van harte welkom van 10.45 tot 11.30.
Wij kijken uit naar nog veel meer leuke activiteiten rondom het thema muziek de komende
weken.

Zomerfeest
Vrijdag 21 September was het zover: Het zomerfeest. De kinderen konden allemaal leuke
spelletjes doen en daarmee stempels verdienen. Als de stempelkaart vol was dan konden de
kinderen een leuk kadootje grabbelen in de grabbelton. De BSO kinderen waren al een week
druk met de voorbereidingen voor de kleedjesmarkt. Het goede doel wat ze met de
opbrengst hiervan wilden ondersteunen is het Ronald McDonald Kinderfonds. Wat waren ze
enthousiast en wat is er veel verkocht door de kinderen.
Van ouders die niet op het feest konden komen hebben we ook nog giften ontvangen en
hiermee is in totaal het mooie bedrag van 75,- euro opgehaald.
De kinderen konden tijdens het feest ook geschminkt worden. Ze zagen er mooi uit!
Om 18.00 werd al het lekkers dat door de ouders meegenomen was op tafel gezet en
hebben we heerlijk met elkaar gegeten.
Wij kijken terug op een geslaagd feest en willen jullie dan ook allemaal hartelijk bedanken
voor jullie heerlijke gerechten en gezelligheid tijdens het feest.

Stint
Vorige week zijn we opgeschrikt door het verschrikkelijke ongeluk met de Stint in Oss. Wij
hebben met de kinderen gebeden voor de slachtoffers en de nabestaanden. Er zijn geen
woorden voor…
Vorige week donderdag is er vanuit de Parel contact geweest met de organisatie achter de
Stint, met de vraag hoe veilig het is om hiermee de kinderen van school te halen. Er werd
geen negatief advies uitgegeven en het onderzoek naar de toedracht van het ongeval loopt
nog. Wij hebben die dag nog met de ouders van de kinderen die vervoerd worden in de Stint
persoonlijk contact gehad over het ophalen van hun kinderen.
Deze persoonlijke benadering voelde voor ons prettiger dan iedereen een algemene mail te
sturen.
Onze Stint krijgt jaarlijks een onderhoudsbeurt. Hij is in juni van het afgelopen jaar nog
geheel nagelopen en uitgelezen.
Toen we de Stint in gebruik namen hebben Lysette en Rebecca beide een cursus gekregen
voordat we er kinderen mee gingen halen. Elly heeft deze cursus van ons gekregen voordat
zij ermee op pad ging.
De makers van de Stint hebben iedereen in hun klantenbestand een mail gestuurd. Hierin
kwam naar voren dat de toedracht van het ongeval nog steeds onduidelijk is en dat er
verdere onderzoeken volgen. Ze gaan in de komende weken iedere Stint in het gehele land
preventief checken.
Ook hebben we een veiligheidschecklist om de Stint zelf alvast te kunnen checken. Dit
hebben we bij de Parel direct gedaan.
Wij hebben als team besloten om de Stint de komende weken alleen te gebruiken wanneer
het echt nodig is. Dus we halen de kinderen zoveel mogelijk met de auto van school en
zullen hem niet voor plezierritjes gebruiken.
Hij zal alleen op de donderdagen gebruikt worden omdat het aantal kinderen wat gehaald
moet worden het niet toelaat om ze in een auto te vervoeren. Zodra de Stint geheel
gecheckt is door een ervaren monteur zullen wij u op de hoogte brengen en de hem daarna
weer volledig in gebruik nemen.
Mocht u nog vragen hebben stel ze gerust.

Nieuwe collega!
Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat vanaf 1 november het team van de Parel verstrekt
gaat worden met een nieuwe collega, Elizabeth. Afgelopen vrijdag was ze al op het
zomerfeest aanwezig om op een informele manier al kennis met jullie te kunnen maken.
Omdat we de afgelopen tijd zo gegroeid zijn dat we nu zelfs een wachtlijst op de maandag
en dinsdag op het kinderdagverblijf hebben, kunnen we versterking binnen het team goed
gebruiken.
In het onderstaande stukje stelt ze zichzelf voor:
Even voorstellen…….
Ik ben Elizabeth van Teylingen Ik ben getrouwd met Peter.
We hebben samen 3 kinderen 2 meiden van 15 en 13
En een jongen van 8.
Ik heb voor ik in de kinderopvang ben begonnen 5 jaar in de kraamzorg gewerkt.
Nu werk ik inmiddels alweer 16 jaar in de kinderopvang.

En nog steeds met veel plezier.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, lees ik regelmatig en vind ik het fijn om te zingen
in één van de combo’s in onze kerk.
Ik heb er zin in om in november bij de Parel te beginnen.
Groetjes Elizabeth

Vakantie Lysette
De eerste drie weken van oktober gaat Lysette genieten van haar welverdiende vakantie.
Omdat Elizabeth niet eerder dan 1 november bij ons aan de slag kon, zijn we op zoek gegaan
naar een tijdelijke invaller. Dit is een voormalige collega van Rebecca geworden. Zij heeft al
veel ervaring in de kinderopvang en we zijn daarom erg blij dat ze ons team tijdelijk komt
versterken. Najara draait deze weken tussendiensten zodat er op ieder moment van de dag
voor u en uw kind een bekend gezicht aanwezig is op de groep.

Breng- en haal moment
Tijdens de breng- en haalmomenten is er meestal 1 pedagogisch medewerker aanwezig op
de groep. Daarom is het fijn dat, als zij voor u de deur heeft opgedaan, ze direct weer terug
kan naar de groep om bij de andere kinderen te zijn.
We willen u dan ook vragen om bij binnenkomst samen met uw kind(eren) op de gang de jas
en schoenen uit te doen en dan naar binnen op de groep komen. Hier is dan uiteraard tijd
voor een overdrachtsgesprek en kunnen de kinderen samen met de pedagogisch
medewerker afscheid nemen en zwaaien naar papa of mama.
Ook tijdens het ophalen is het fijn als de overdracht op de groep plaatst vindt. Zo kan de
pedagogisch medewerker de andere kinderen in de gaten houden en tegelijk een goede
overdracht geven van de dag.
Denkt u er ook aan de deuren achter u dicht te doen bij binnenkomst of vertrek?

Hartelijke groeten namens het team van de Parel.

