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Paasviering
Maandag 10 april hebben we met alle kinderen een paasviering
gehouden. Eerst in de kring werd het verhaal over Jezus verteld. Wat een
wonder dat Jezus is opgestaan voor ons!
Met de kinderen zijn we naar buiten gegaan en zijn eieren gaan zoeken. En daarna lekker
een eitje opeten. Ook waren er echte eieren gevuld met verf waarmee de kinderen mochten
smijten op een groot canvas doek. Het resultaat is een echt kunstwerk geworden.
Met elkaar hebben we een plantenpotje gekleurd en daarna mochten de kinderen er grond
in doen en een mooie bloem in zetten. Daar kregen ze wel hele vieze handen van, maar het
was heel leuk om die grond erin en eruit te doen. Ook hebben de kinderen een houten kruis
geverfd en die in het potje gestoken. Nadat alles opgeruimd was en de tafel gedekt stond
zijn we gaan lunchen met elkaar. Wat een feest, lekker matzes, croissantjes, warme broodjes
en een eitje. De kinderen hebben heerlijk gegeten van al het lekkers. Het was een geslaagde
ochtend!

Sluitingsdagen de Parel
Nog even de sluitingsdagen van de Parel voor de komende weken op een rijtje:
Maandag 17 april 2017 (2de paasdag)
Donderdag 27 april 2017 (Koningsdag)
Donderdag 24 mei 2017 (Hemelvaartsdag)
Maandag 5 juni 2017 (2de pinksterdag)
Vrijdag 14 april op goede vrijdag zijn we gewoon open.

Pedagogisch beleid uitgelicht
Omdat we nu ruim drie maanden open zijn krijgen de eerste ouders waarvan de kinderen 3
maanden bij ons zitten een formulier mee om in te vullen. Op dit formulier staan diverse
vragen over hoe de eerste drie maanden zijn verlopen. In ons pedagogisch beleid staat het
onderstaande stukje over de evaluatie na de eerste drie maanden.
De eerste periode op de Parel is voor de meeste kinderen en de ouder(s) even wennen. Voor
de kinderen en ouder(s) is alles nieuw. Het kind zal moeten wennen aan het dagritme, de
pedagogisch medewerkers, nieuwe kinderen etc. Ook de ouder(s) komen in aanraking met
nieuwe regels, nieuwe omgeving, ander dagritme etc. Ongeveer drie maanden na de
plaatsing van het kind op de Parel, is er de ruimte voor de ouders en pedagogisch
medewerker om de eerste drie maanden samen te evalueren wanneer daar behoefte voor is.
Voor dit gesprek maken we dan gebruik van het 3 maanden evaluatieformulier. Wanneer een
ouder gebruik wenst te maken van het 3 maanden gesprek dan is de duur daarvan ongeveer
15 minuten. De Parel hecht veel waarde aan dit soort evaluatiemomenten, omdat er dan
tijdig ingegrepen kan worden als een ouder niet tevreden blijkt te zijn. Daarnaast kan het ook
fijn zijn om te weten, dat de kwaliteit en de dienstverlening die de Parel biedt aan de ouder
naar volle tevredenheid is. Als een ouder niet tevreden is kan de kwaliteit tijdig bijgesteld

worden en kan de ouder ook nuttige tips geven die ten goede komen aan de dienstverlening
en kwaliteit van de Parel.
Wij vinden het fijn om te merken dat de formulieren ingevuld worden door de ouders. De
mentor van uw kind vult ook een formulier in. Bent u tevreden en heeft u geen behoefte aan
een gesprek dan kunt u natuurlijk altijd het formulier inzien wat de pedagogisch
medewerker heeft ingevuld.
Vanuit het team van de Parel hele fijne en gezegende paasdagen toegewenst!

