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Thema winkel
Wat hebben de kinderen al leuke dingen verkocht en geshopt in alle winkels. We hebben
een kledingwinkel en een supermarkt met echt mandjes met een kassa. Ook hebben we geld
gemaakt zodat we kunnen betalen. Maar natuurlijk wordt er ook geregeld met de pinpas
betaald. Heerlijk om de kinderen zo bezig te zien in hun eigen fantasie. Ook leuk om te horen
wat de kinderen samen met papa en mama in de winkels kopen. De boodschappen lijstjes
zijn ook gemaakt. Lekkere dingen uitzoeken kunnen de kinderen wel. Ook grappig: de
meeste kinderen weten precies hoe contactloos betalen werkt!

Covid
Wat fijn dat de bso weer open is. Helaas lopen de besmettingscijfers en hierdoor het aantal
quarantaines flink op. We merken dit onder de kinderen maar ook bij het team van de Parel.
Er zijn medewerkers met Corona of die door huisgenoten of ander nauw contact in
quarantaine moeten, waardoor er gaten in het rooster ontstaan. We zijn dankbaar dat we
zo’n fijn en enorm flexibel team hebben. Jullie mogen best weten dat de meiden altijd bereid
zijn een stap harder te lopen en dat het daarom tot nu steeds op te lossen is. We zijn daar
enorm trots op en we zijn blij met ze!
Gelukkig kennen alle kinderen van de Parel ook alle juffen goed. Hierdoor wordt de
emotionele veiligheid voor de kinderen gewaarborgd.
Zoals u dinsdag in de persconferentie heeft kunnen horen hoeven kinderen die in nauw
contact zijn geweest met iemand die Covid heeft niet meer in quarantaine. Wel zijn hier de
volgende regels aan verbonden:
-U mag uw kind alleen brengen als, na nauw contact met iemand met Covid, het kind een
zelftest doet voordat het gebracht wordt. Dit moet dan elke dag.
-Op dag 5 is een GGD test nodig om uit te sluiten of uw kind ook Covid heeft. Heeft u kind
(milde) klachten na nauw contact dan mag het niet komen, pas na een negatieve GGD test.
- Let op: deze regels zijn gebaseerd op het feit dat iemand die positief getest is in strikte
zelfisolatie gaat.
Er zitten uiteraard ook risico’s aan als u uw kind in bovenstaande situatie naar de Parel
brengt. Omdat een kind over het algemeen milde tot geen klachten heeft na een Covidbesmetting willen we u dan ook vragen deze gedachte in het achterhoofd te houden bij uw
beslissing om uw kind wel/niet weg te brengen:
Op dit moment verspreiden veel kinderen het virus. Gelukkig met maar weinig klachten.
Als uw kind, na nauw contact geweest te zijn, bij de Parel komt, kan het dus gebeuren dat
uw kind het toch doorgeeft aan een ander kind en kunnen de ouders in dat gezin in
problemen komen met hun werk.
Ook kan het doorgegeven worden aan ons personeel. Sommigen daarvan moeten nog
steeds wél in quarantaine na nauw contact te zijn geweest, wat betekent dat we dan te
maken krijgen met een hoger risico op roostertechnische problemen. We zijn blij dat we op
dit moment nog de opvang kunnen bieden waar u recht op hebt, maar als er meer
personeelsuitval komt kunnen we dat helaas niet garanderen. We willen u dus vragen of u

bij uw overweging om uw kind, na contact met een persoon met Corona, alstublieft wilt
denken aan de andere ouders en de kinderen die het zo leuk hebben bij de Parel?
Dan beloven wij onze schouders eronder te zetten en alles op alles te zetten om de opvang
te bieden die u van ons gewend bent.

Vakanties en studiedagen 2022
Mocht u uw vakantie al weten voor 2022 dan kunt u dit doorgeven via de mail aan
rebecca@kdvdeparel.nl
Heeft uw kind een studie dag en wilt u de hele dag opvang? Vraag dit dan minimaal 4 weken
van te voren aan via de mail. Zo kunnen we tijdig kijken of er plek is die dag en een
pedagogisch medewerker inroosteren. Studiedagen worden per uur extra gefactureerd.

Sluitingsdagen 2022
De Parel is op de onderstaande dagen in 2022 gesloten:
Maandag 18 April gesloten i.v.m. 2de Paasdag
Woensdag 27 April gesloten i.v.m. Koningsdag
Donderdag 26 Mei gesloten i.v.m. Hemelvaart
Maandag 6 Juni gesloten i.v.m. 2de Pinksterdag
Maandag 26 December gesloten i.v.m. 2de Kerstdag

Hartelijke groeten,
Het team van de Parel

