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Thema eten en drinken
Wat een leuk thema is het thema eten en drinken. En wat zijn er veel
bijbelverhalen die met dit thema te maken hebben. We hebben het verhaal van
Ruth gelezen en hadden echte tarwe en zaadjes om te voelen en om mee te
knutselen. Ook het bijbelverhaal ‘5 broden en twee vissen’ hebben we gelezen. Samen met de
kinderen de vissen en de broden geteld en wat kunnen ze dat al goed! Natuurlijk hebben we heel
veel geknutseld. Als je in het lokaal kijkt kun je zien wat een mooie knutsels er gemaakt zijn. Een
mooie bruidsjurk, een bordje met een heleboel lekkere dingen erop, mooie vissen, rupsje
nooitgenoeg, en nog veel meer. Het boekje ‘rupsje nooitgenoeg’ vinden de kinderen ook erg leuk. Ze
kunnen het al helemaal vertellen! We hebben broodjes gebakken met worstjes erin en kaas erop en
uiteraard daarna lekker opgegeten. Gekeken in de keuken waar allemaal tarwe inzit en wat is er nou
gezond om te eten en wat niet. Aankomende week sluiten we het thema af met proefjes door de
kinderen voor de ouders. Ben benieuwd of daar wat lekkers tussen zit!

Pasen
Nog eventjes en het is Pasen. Een mooi feest waarin wij vieren dat Hij is opgestaan! In de
weken die komen zullen we samen met de kinderen liedjes zingen over Pasen en de verhalen
vertellen die voorafgaan aan pasen. Het paasverhaal willen we maandag 10 April samen met
de kinderen lezen. Daarna willen we een paasknutsel met de kinderen maken en aansluitend
willen we met elkaar lunchen. De kinderen vanaf 1,5 jaar die deze dag niet komen zijn
uiteraard van harte welkom om deze dag extra te komen. Om 10.30 kunnen ze gebracht
worden en om 12.30 kunnen ze weer opgehaald worden. Zo willen we samen het paasfeest
vieren.
Maar een engel zei plotseling weet je niet meer wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan!
Hij leeft , Hij leeft!

Lente!
Nog even en de lente begint. Lekker genieten van het zachte weer en kijken hoe alles in bloei
komt te staan. Ook voor de kinderen vaak een jaargetijde waarin een hoop te ontdekken
valt. Ons nieuwe thema vanaf 27 maart is dan ook lente. Samen met de kinderen hopen we
bolletjes te planten en te kijken wat er dan gebeurt. ‘Molletje in de lente’ is het boekje dat
we zullen lezen met de kinderen en daarbij hebben we een knuffel van Molletje. We zullen
een bezoekje brengen aan de kinderboerderij en daar misschien wel lammetjes ontdekken.
Natuurlijk zullen er weer diverse knutsels gemaakt worden. In de lente komen we tot de
ontdekking dat God alles zo mooi heeft geschapen. We zullen tijdens dit thema dan ook
uitgebreid het verhaal van de schepping met de kinderen lezen en hier ook bijpassende
activiteiten bij doen. De activiteiten kalender zal zodra deze af is naar alle ouders gestuurd
worden en natuurlijk komt deze ook weer op de website. We gaan samen met de kinderen
van alles ontdekken!

GGD
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld stond is de GGD geweest op het kinderdagverblijf in
januari. Vol trots kunnen wij melden dat we een positief GGD rapport hebben ontvangen.
Deze hangt op de vestiging in het informatiebord en is op onze website terug te vinden:
www.kdvdeparel.nl

BSO
Op donderdag 9 februari is de GGD langs geweest voor een inspectiebezoek bij de BSO.
Tijdens dit bezoek was de GGD heel enthousiast over de BSO en ze hebben dan ook een
positief advies uitgebracht op onze vraag of we open mogen vanaf 1 maart. Vol trots kunnen
wij nu zeggen dat Christelijke BSO de Parel vanaf 1 maart open is gegaan. We hebben om de
kinderen te kunnen ophalen van school een Stint (elektrische bolderkar) aangeschaft. Deze
Stint voldoet aan alle veiligheidseisen en heeft genoeg plek voor 10 kinderen. Er zitten
bankjes in met gordels. Ook hebben de pedagogisch medewerkers een korte cursus
gekregen hoe ze de Stint veilig kunnen bedienen. Het fijne van de Stint is dat ook de kleinere
kinderen erin kunnen en we zo ook met het kinderdagverblijf makkelijker naar bijvoorbeeld
de kinderboerderij kunnen.

Hartelijke groet,
Het team van de Parel

