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maart 2022
Thema Schepping
Wat ziet de groep er mooi uit met al die scheppingskunstwerken! Wow, dat heeft God
geschapen in maar 6 dagen! Hoe wonderlijk. We hebben het scheppingsverhaal door middel
van een bord met vilten plaatjes vertelt.
We hebben geverfd van het licht en donker en geplakt: de zon, maan en sterren. Zelfs de
kleine kinderen hebben mooie kunstwerken gemaakt.
Ook de dieren en de mensen heeft God geschapen en ook daar hebben we van verteld en
mooi dingen over gemaakt.
Bij de BSO hebben we tijdens de voorjaarsvakantie het thema museum gehad. De kinderen
hebben een heleboel kunstwerken gemaakt met de bedoeling deze te verkopen voor het
goede doel. Het doel wat de kinderen zelf hebben gekozen is Oekraïne. Mooi om te zien dat
de kinderen daar heel bewust mee bezig waren. Alle ouders van de BSO hebben een mail
ontvangen hoe u dit goede doel kunt steunen door middel van een kunstwerk te kopen van
uw eigen kind.

GGD bezoek
Op maandag 7 februari hebben we onverwachts bezoek gekregen van de GGD op het
kinderdagverblijf. Wij kunnen vol trots vermelden dat het GGD rapport binnen is en dat uit
het rapport is gekomen dat er een goed pedagogisch klimaat heerst op de Parel en dat we
aan de wettelijke eisen voldoen.
Het hele GGD rapport kunt u terug vinden op het informatiebord en op de website van de
parel: www.kdvdeparel.nl onder het kopje GGD.
Voor de BSO zal er nog een onaangekondigd bezoek plaatsvinden dit jaar.

Corona
Vanaf 23 Maart zijn er weer versoepelingen aangekondigd. Het is fijn dat alles steeds weer
verder terug gaat naar normaal. Binnen de Parel hebben we een flinke Coronauitbraak
gehad maar gelukkig door doortastend te handelen hebben we een nog grotere Corona
uitbraak weten te voorkomen. Bedankt voor jullie begrip en eerlijke en duidelijke
communicatie.
Een aantal regels/adviezen die wij binnen de Parel zijn als volgt:
- 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.
- De mondkapjes hoeven niet meer tijdens de breng- en haalmomenten. Vindt u dit
zelf wel prettig dan bent u hier uiteraard vrij in. De breng- en haalmomenten zullen
nog zoveel mogelijk in de buitenruimte plaatsvinden, zeker met dit mooie weer is dit
heel fijn. 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? Geeft u dit ook door aan degene die uw
kind (incidenteel) haalt en brengt en zelf de nieuwsbrief niet krijgt?

-

-

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.

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.

Pasen
We gaan met elkaar de komende tijd toeleven naar Pasen.
Dit jaar zal er bij het kdv geen gezamenlijke paaslunch zijn, maar zullen we in de week voor
Pasen elke dag een activiteit doen en tussen de middag iets lekkers eten. Denk aan het zelf
maken van een tafelkleed, croissantjes maken, broodjes bakken, een gekookt eitje versieren
enz… Dit zijn leuke, en lekkere, activiteiten. Maar wat vooropstaat is het grote geschenk van
onze Here. We vertellen de kinderen hierover aan de hand van een groot flap-over boek met
afbeeldingen van het paasverhaal erop. Deze is speciaal voor ons gemaakt door De
Wonderwolk.
Nieuws vanuit de oudercommissie
De oudercommissie heeft donderdag 24-03-2022 vergaderd. Er zijn geen vragen of
opmerkingen vanuit ouders ontvangen. Wel zijn er wijzigingen in interne protocollen van De
Parel vastgesteld en goedgekeurd. Tenslotte is de ouderavond onder de aandacht gebracht.
De volgende vergadering zal in het najaar plaatsvinden.
Groeten van de oudercommissie (Sifra, Hennie en Leendert-Jan)
Vanaf deze plek willen we iedereen alvast fijne en mooie paasdagen wensen.
De steen is weg
De weg is vrij
Ik voel me nieuw
God is bij mij
Want Jezus leeft!
En de steen is weg, weg, helemaal weg!
Hartelijke groeten,
Het team van de Parel

