Nieuwsbrief Christelijke Kinderopvang de Parel
februari 2022
Thema Schepping
Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema. Wat een prachtige schepping. Wat
heeft God alles mooi gemaakt! Vanuit het niets was de aarde plotseling heel mooi. Precies
zoals God bedoeld had. We gaan kijken naar onszelf en hoe wonderlijk God de mensen,
dieren en natuur heeft geschapen. We gaan zoveel ontdekken en kijken er naar uit om dit
samen met alle kinderen te doen.
Dit mooie lied dat helemaal aansluit bij dit thema willen we jullie meegeven:
God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee zo is er niet 1
Want je bent uniek heel speciaal en bijzonder
Je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder
Hij heeft jou gevormd in je moeders buik
En na 9 maanden kwam jij eruit
Met alles erop en alles eraan
Geef Hem alle eer want Hij heeft dat gedaan!

Corona
Wat een roerige tijden zijn het, met de vele besmettingen en quarantaines ook binnen de
Parel. Tot op heden hebben we het rooster steeds kloppend kunnen maken en daar zijn we
dankbaar voor. Dankbaar zijn we ook dat de pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders
die Covid hebben gehad geen ernstig ziekteverloop hebben.
Door het kabinet zijn er versoepelingen aangekondigd. Het is fijn dat er steeds meer mag en
vooral dat kinderen weer gewoon naar school, sport en opvang kunnen.
Een aantal regels/adviezen die wij binnen de Parel zijn de volgende;
- Bij de Parel houden we voorlopig (totdat u anders hoort) de 1,5 meter afstandsregel
nog in stand. Dus tussen ouders en de pedagogisch medewerkers, en zij doen dit
onderling ook.
- We zouden het fijn vinden als u met het brengen en halen van uw kind(eren) nog
even een mondkapje op blijft doen. Dit vooral omdat we bij het aannemen van uw
kind niet altijd voldoende afstand kunnen bewaren en er op dit moment nog enorm
veel besmettingen om ons heen zijn.
- De breng- en haalmomenten zullen nog zoveel mogelijk in de buitenruimte
plaatsvinden. Mocht het voorkomen dat de groep binnen is, (dit gebeurd vooral op
woensdag en vrijdag) wilt u dan op de gang de jassen en schoenen uitdoen en de
overdracht bij de deur van de groep doen?
- We zijn ook dankbaar dat het kinderdagverblijf weer mag mengen met de bso. We
zullen hierdoor dus weer geregeld samen buiten zijn als u uw kind op komt halen.
Wilt u uw kinderen van de BSO weer via de normale ingang ophalen? U kunt dan via
de nooduitgang op de groep weer naar buiten. Zo houden we eenrichtingsverkeer in
het gebouw zelf en kunnen we de 1,5 meter afstand beter waarborgen.

-

Uiteraard zullen we bij de kinderen het handen wassen blijven stimuleren en dit
meerdere malen tijdens de dag doen en houden we de hygiëneregels zoals ze zijn in
stand.

Nieuws vanuit de Oudercommissie:
Op donderdag 24 maart vergaderen wij. Heeft u opmerkingen of vragen voor de
oudercommissie, laat het gerust aan ons weten of via oc-deparel@hotmail.com! Dan kunnen
we dit meenemen in de vergadering.
Sifra Bouterse, Hennie Harlaar en Leendert-Jan Korsuize

Schriftjes
We houden voor de kleine kinderen van het kdv schriftjes bij. Hier schrijven we belangrijke
informatie over de dag in, en vertellen we de avonturen van het kind bij de Parel.
Wanneer er veel baby’s op de groep zijn neemt dit schrijven erg veel tijd in beslag, en dat is
tijd die we liever besteden aan uw kind. Ook hebben we gemerkt dat er vanuit ouders
minder behoefte is aan deze vorm van overdracht wanneer hun kind al wat ouder wordt.
Daarom hebben we, in overleg met de OC, besloten om voortaan schriftjes te schrijven tot
de leeftijd van 1 jaar.
Daarna krijgt uw kind een knutselmap, die we dan gedurende de jaren erna zullen vullen met
de knutselwerkjes van uw kind zodat het kind, wanneer het 4 wordt, een mooie map met
herinneringen mee naar huis krijgt.

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

