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Afronding thema
Vorige week hebben we het thema winter afgesloten op het kinderdagverblijf.
De kinderen hebben koekjes gebakken en deze versiert met marshmallows.
Samen met papa of mama aan het einde van de dag zijn deze heerlijk opgegeten. En
natuurlijk ook nog wat koekjes mee naar huis zodat iedereen thuis kan proeven! Wat hebben we de
afgelopen weken veel leuke activiteiten gedaan. We hebben ontdekt hoe scheerschuim voelt en dat
dat toch wel heel veel op sneeuw lijkt. Ook hadden we pinguïn voeten waarmee we heel goed
konden lopen. Jozef en zijn mooie mantel is ook voorbij gekomen. Die mantel had zoveel mooie
kleuren en die kleuren konden de kinderen ook heel goed maken. Uiteraard moeten we in de winter
de vogels niet vergeten en hebben we een pindaketting en een vetbol gemaakt en buiten
opgehangen. Woezel en Pip in de sneeuw kwamen ook steeds terug. Ze gingen sneeuwballen gooien
samen met buurpoes en molletje, wat een lol.
We hebben nog veel meer gedaan en dat hebben jullie allemaal gehoord en gezien op de groep.
Nu zijn alle werkjes in de mappen gestopt en is de thematafel opgeruimd. Wat kaal zo zonder al die
mooie werkjes. Maar volgende week beginnen we aan ons nieuwe thema.

Thema Eten en Drinken
Op de Parel gaan we de komende vijf weken aan de slag met het thema Eten en Drinken. De
activiteiten kalender staat al op de groep en aanstaande maandag wordt de thematafel
ingericht samen met de kinderen. We gaan weer veel leuke activiteiten doen zoals een
bordje beplakken met allemaal lekkere dingen om te eten, samen eten maken, ren je rot,
wat is gezond en natuurlijk nog veel meer. De Bijbelverhalen die de komende weken aan de
orde komen zijn de bruiloft in Kana, 5 broden en 2 vissen, Ruth en Manna in de woestijn.
Zoals u ziet hebben al deze verhalen uit de bijbel betrekking op het thema. Ook zullen we
hier diverse knutsels en spelletjes bij doen. Als afsluiting willen de kinderen papa en/of
mama laten proeven met een blinddoek om. Dit gebeurd in de laatste week (week 11) van
het thema tijdens het ophalen. Wij hebben er zin in!

Slofjes
Wij merken dat sommige ouders de slofjes die door de Parel aangeboden worden niet
passen. Omdat wij deze slofjes belastend vinden voor het milieu (ivm weggooien) zijn wij op
zoek naar een alternatief. Hierbij moet u denken aan iemand die slofjes voor ons maakt die
we kunnen wassen. Deze kunnen we dan in diverse maten laten maken zodat bovenstaand
probleem opgelost zou zijn. Op dit moment zijn wij op zoek naar een betaalbaar alternatief
voor de Parel. Heeft u hier ideeën over dan horen wij dat graag. Voor nu, mochten de slofjes
echt niet passen wilt u dan uw schoenen uit doen als u naar de groep van uw kind gaat?
Alvast hartelijk dank.

Herhaalde oproep oudercommissie
Wettelijk vastgelegd is elke kinderopvang verplicht om een oudercommissie te hebben
binnen 6 maanden na officiële inschrijving. Omdat de Parel nog heel klein is snappen we dat
het lastig is om een oudercommissie te vormen. Binnenkort zult u van ons een beleid
ontvangen hoe de Parel, als we nog geen oudercommissie hebben gevormd, het beleid met
de ouders bespreekt. Dit kan zijn door bijvoorbeeld een ouderavond te organiseren over

bepaalde beleidsstukken. Hierover wordt u geïnformeerd als dit beleid geschreven is. Mocht
u hierover ideeën hebben deze zijn welkom. Uiteraard doen we nog een oproep en zijn we
op zoek naar enthousiaste ouders die het klankbord willen zijn binnen de Parel voor de
ouders. De oudercommissie vergadert minimaal 2 keer per jaar en mag namens de ouders
spreken als het gaat om kwaliteit en beleid bij de Parel. Vind u het leuk om hierin mee te
denken geef u dan op! Het reglement oudercommissie en aanmeldingsformulier
oudercommissie hangt op het info bord in de hal. Heeft u nog vragen dan kunt u die gerust
stellen bij Rebecca of Lysette.
GGD
19 Januari kwam de GGD onverwachts op bezoek bij de Parel. Ze hebben naar het beleid
gekeken, naar de sfeer op de groep, naar de interactie tussen pedagogisch medewerker en
de kinderen en diverse vragen gesteld. Wij zijn nu in afwachting van het GGD rapport dat we
binnenkort hopen te ontvangen. Zodra het GGD rapport er is zullen wij u op hoogte stellen
en deze zal op de website geplaatst worden (www.kdvdeparel.nl) en in een mapje in het
informatiebord worden gedaan zodat deze inzichtelijk is voor u als ouder.
Buitenschoolse opvang
Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest de andere ruimte van de Parel in te richten om
hier een buitenschoolse opvang in te huisvesten. De bedoeling is, zoals u waarschijnlijk al
vernomen hebt van de pedagogisch medewerkers, een kleinschalig christelijke
buitenschoolse opvang te realiseren voor maximaal 10 kinderen. Het pedagogisch werkplan
van de buitenschoolse opvang hangt in het informatiebord in de hal van de Parel. Het
algemeen pedagogisch beleid hebben we aangepast en daar is het volgende aan
toegevoegd:
Combinatiegroepen bij Christelijke kinderopvang de Parel
Bij de Parel wordt er gewerkt met combinatiegroepen. Dit houdt in dat er een
samenwerkingsverband is tussen het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. De
kinderen van de buitenschoolse opvang (4-12) voegen zich samen met kinderen van het
kinderdagverblijf (0-4). In de regel geldt dit alleen op de momenten dat er weinig kinderen
zijn (tijdens vakanties/studiedagen op rustige dagen en aan de randen van de dag).
In het pedagogisch beleid en allebei de werkplannen, zowel van het kinderdagverblijf als van
de buitenschoolse opvang, is beschreven hoe we hier nadere invulling aan geven. Deze kunt
u vinden in het informatiebord in de hal. Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij het
vestigingsmanagement.
Aanstaande donderdag 9 februari komt de GGD om een inspectieonderzoek te verrichten
voor de BSO. Deze zal dan advies geven of de BSO open mag gaan. Onze streefdatum is om 1
maart open te gaan. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen.
Open communicatie
Op de Parel willen we transparant en open zijn naar elkaar. U als ouder kunt bij de
pedagogisch medewerkers terecht voor tips, adviezen en gewoon een praatje. Ook staan de
pedagogisch medewerkers open voor tips en ideeën van de ouders.
Hartelijke groet,
Het team van de Parel

