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Thema wij gaan op berenjacht…  
Wij moeten er dwars doorheen…  Door de modder, door het water, door 
het bos, door het lange hoge gras in de donkere grot… Spannend. Wat was 
het een feest om samen met de kinderen op berenjacht te gaan. We hebben 
ook veel materiaal ontdekt daardoor: gras, water, modder en we hebben een heleboel 
geknutseld. Het bijbelverhaal over Mozes die door de rode zee ging hebben we gelezen en er 
ook een mooie knutsel van op het raam gemaakt. Want ook Mozes ging dwars door de zee,  
mét Gods hulp. 
 
De nationale voorleesdagen zijn weer achter de rug. Het boekje ‘Coco kan het’ stond 
centraal. Samen hebben we gehoord hoe Coco bang was en dacht dat hij niet kon vliegen en 
toen hij het probeerde kwam hij er achter dat hij het uiteindelijk heel goed kon! We hebben 
van een bekertje onze eigen Coco gemaakt en ook op het raam met onze handen Coco 
geverfd met een snavel erop. Wat is het heerlijk om de kinderen te mogen voorlezen en zo 
met de kinderen bezig te zijn. En om ze te leren: ‘van proberen kun je leren’. Om de kinderen 
thuis erbij te betrekken hebben we het verhaaltje, voorgelezen door juf Elly, op facebook 
geplaatst. 
 
 

Oudercommissie  
Ondertussen zijn we dankbaar dat er ouders zijn die zich hebben aangemeld voor de 
oudercommissie. Zodra we onze eerste vergadering hebben gehad zullen de ouders zich 
voorstellen door middel van een aparte brief. Vanwege de lockdown is het nu niet wenselijk 
om te vergaderen maar zodra dit weer mogelijk is zullen we dit oppakken en hoort u verder 
van ons.  
 

Studiedagen vanuit scholen 
Aan het begin van het schooljaar melden scholen u vaak voor het hele jaar een aantal 
studiedagen voor de kinderen. Deze studiedagen zijn niet bekend bij de Parel. Indien er 
(extra uren) opvang gewenst is op deze dagen, dienen ouders dit tijdig aan te vragen via de 
mail. Wij kunnen dan op deze dagen extra personeel in zetten. Studiedagen zitten niet bij 
het maandbedrag in en worden per uur extra gefactureerd. Aanvraag van extra dagen dient 
voor zowel het kinderdagverblijf als voor de buitenschoolse opvang minimaal 4 weken van te 
voren te worden gedaan, en is alleen mogelijk indien er voldoende plek beschikbaar is.  
 

BSO 
De afgelopen tijd is er op de BSO hard gewerkt om het stuk vloerbedekking wat nog in deze 
ruimte zat te verwijderen. Hier is dezelfde vloer gelegd als in de rest van de ruimte. De 
komende tijd zal er nog verder geklust worden om wat moois en leuks voor de kinderen neer 
te zetten (en stiekem vinden de juffen het net zo leuk!). Wat het is blijft nog even een 

verrassing       Het wordt in ieder geval een mooie verrijking! 
 
 



 

Lockdown 
Wat duurt het lang en wat moeten we een lange adem hebben. Het vraagt veel van 
iedereen. We hopen van harte dat we op maandag 8 februari weer open mogen. We houden 
jullie op de hoogte van het verdere verloop.  
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het team van de Parel 
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