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Wat een feest!
Wow wat kijken we terug op een geslaagd jubileumfeest. Als thema hadden we de afgelopen
weken ‘Feest’. En om dan midden in dit thema ons jubileumfeest te mogen vieren was
fantastisch. De kinderen zijn in de weken ervoor druk bezig geweest met de versieringen die
overal te bewonderen waren. En wat zette goochelaar Joost een leuke show neer voor de
kinderen. Er werd wat af gelachen. Heerlijk om al die blijde kinderen te zien genieten.
Wat werden we verrast dat we door de oudercommissie namens alle ouders in het zonnetje
gezet werden! We voelen ons gezegend met zulke lieve en betrokken ouders. Hartelijk dank
voor alle lieve woorden, de vlaggetjes, de zonnebloemen en de cheque en andere kadootjes
die we kregen. Als team gaan we na de zomervakantie bekijken wat voor leuke speelgoed
we voor de kinderen aan gaan schaffen van jullie speelgoed
cheque. We zijn dankbaar voor alles wat we in de afgelopen 5
jaar hebben mogen ontvangen.
In de bijbel wordt er verteld over diverse verschillende feesten.
Denk aan de bruiloft van Kanaän, de meisjes en het feest. Wat
een mooie verhalen allemaal. En dan te bedenken dat het
mooiste feest, de nieuwe Hemel en nieuwe aarde, nog moet
komen!

Fotograaf
De fotograaf is weer langs geweest op het kdv. Wat was ze weer lief en geduldig voor ons.
Zodra zij alle foto’s bewerkt heeft stuurt ze kaartjes naar de Parel. Dit duurt meestal zo’n 3
weken. U krijgt uw eigen kaartje mee naar huis en dan kunt u ze online bestellen. De
bestelling en levering gaat buiten ons om.

Modderdag
Op woensdag 29 juni was het Modderdag!! De kinderen van het kinderdagverblijf die er op
die dag waren hebben het bijbelverhaal gehoord, en een liedje gekeken, over de verloren
zoon. Daar kwamen varkentjes in de modder in voor, dus we hebben dit met elkaar
nagespeeld. We hebben eerst alle verkens bij elkaar verzameld en daarna zijn we ermee
gaan spelen in de chocolademousse… ehhh, in de modder dus
Later zijn ze buiten lekker gaan viezeriken met water en zand.
De bso is die dag naar een voorstelling geweest op Boerderij/Landgoed de Kleine Vennep.

Zomervakantie
Nog heel even en dan is het zover! Het begin van de zomervakantie. Het
activiteitenprogramma voor de bso ontvangt u zo snel als mogelijk via de mail. Wij kijken uit
naar deze periode met de kinderen.
We willen u vragen of u in het mandje van uw kind(eren) zwemkleding wilt doen. Als het dan
mooi weer is in de vakantie (of uit school) kunnen we heerlijk met water spelen. En vergeet
u uw kind niet in te smeren als het mooi weer is, voordat u uw kind(eren) brengt?

Ook de pedagogisch medewerkers zullen in de komende periode gaan genieten van hun
vakantie. Hierdoor zal het rooster er wat anders uit zien tijdens de vakantieperiode. Soms is
het zo rustig op de BSO dat we wat grotere kinderen van het kinderdagverblijf gezellig aan
laten sluiten bij de wat jongere BSO kinderen.
Rebecca is op vakantie van 5 augustus tot 23 augustus. Tijdens haar vakantie zal haar mail
niet gelezen worden. Als u vragen heeft kunt u naar Lysette mailen.
Lysette.deparel@hotmail.com. Ook kunt u altijd bellen naar de Parel 0252-274266.
Tijdens de vakantieperiode kunnen er geen ruilingen meer aangevraagd worden.
Hartelijke groeten,
Het team van de Parel

