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Thema Ik hou van Holland! 
Rood, wit, blauw en oranje. De kleuren van Holland. We zijn flink aan de slag gegaan met het 
thema ‘Ik hou van Holland’. Zowel buiten al binnen hebben we de ruimte al versiert en er 
hangen al leuke knutselwerkjes, er zijn met Koningsdag spelletjes gedaan en er is al Hutspot 
gemaakt. We gaan natuurlijk nog veel knutsels maken, leuke spelletjes doen en natuurlijk 
kan een potje oranjevoetbal niet ontbreken.  
 

Pasen 
Wat hebben we genoten samen met de kinderen van al het lekkers tijdens de lunch in de 
week voor Pasen. Eitjes, lekkere broodjes, zelfgemaakte croissantjes, konijnen-crackertjes en 
paashagelslag. De kinderen hebben ervan gesmuld. We hebben elke dag met de kinderen 
het paasverhaal verteld met mooie platen erbij. Wat bijzonder om dit met elkaar te mogen 
doen. Ook is er enthousiast gezongen over Jezus die is opgestaan.  Op de BSO hebben we 
ook stilgestaan bij de verhalen in de bijbel rondom Pasen. Nadat de verhalen werden verteld 
hebben we hierover doorgepraat met de kinderen. Wat konden de kinderen al veel zelf 
vertellen over het paasverhaal.   
 
Fotograaf 
Maandagochtend 27 juni zal de fotograaf de Parel  bezoeken. Alle kinderen van het 
kinderdagverblijf mogen deze ochtend komen om individueel en met de hele groep op de 
foto te gaan. Save the date, want we zouden het leuk vinden als alle kinderen op de 
groepsfoto staan! U krijgt hierover meer informatie via een aparte mail. 
 

Corona 
Nog even de nu geldende  regels/adviezen die wij binnen de Parel nog wel hanteren;  

- 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 zelf 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. 

 



Gezond traktatiebeleid bij de Parel 
We willen graag ons traktatiebeleid onder de aandacht brengen: 
Graag zien wij verantwoorde traktaties en proberen wij zoveel mogelijk het uitdelen van 
snoep, koek, chips en andere zoetigheid te vermijden. Heeft een jarig kind een niet-
verantwoorde traktatie mee dan zal de traktatie meegegeven worden naar huis zodat 
ouders zelf kunnen beslissen of hun kind dit op mag eten. Het jarige kind zal dan iets 
verantwoords uit mogen delen vanuit de Parel. Uiteraard kunt u altijd met de pedagogisch 
medewerkers van de groep overleggen als u twijfelt wat een gezonde traktatie is.  
 

Borstvoeding meegeven 
Er zijn de afgelopen periode (en er komen de komende tijd nog meer nieuwe) baby’s bij. Hier 
zijn we dankbaar voor. Hierdoor wordt er ook steeds vaker borstvoeding meegegeven. Hier  
even en op rijtje waar u aan moet denken als u borstvoeding meegeeft naar de Parel. 

- Graag de datum van het kolven en de naam van uw kind op de borstvoeding 
vermelden. 

- Wilt u ’s morgens tijdens het brengen even doorgeven of de borstvoeding nog 
bevroren is? Zo kunnen wij op tijd en op een verantwoorde manier de borstvoeding 
laten ontdooien voordat uw kind erge trek heeft.  

 

Jubileum feest de Parel 5 Jaar 
Save the date!!!! 
Vrijdag 17 juni vanaf  ongeveer 15.30 tot +/- 19.00  uur zullen we met elkaar een 
jubileumfeest houden omdat de Parel 5 jaar bestaat. Alle kinderen en ouders zijn dan van 
harte welkom!  Verder informatie volgt nog. Reserveert u alvast deze datum in uw agenda? 

 

Zonnetjesweek 
We hebben onszelf aangemeld voor de zonnetjesweek van het Huidfonds. Deze week is 
gericht op een bewuste en veilige omgang met de zon. U zult hier vast nog het één en ander 
van mee krijgen. Voor nu willen we u alvast vragen eraan te denken om uw kind(eren) op 
een zonnige dag ’s ochtends alvast in te smeren met zonnebrand. Mocht u het vergeten, 
geeft u dit dan ’s ochtends even aan bij de pm’er van de groep?  
Wij gebruiken bij de Parel zonnebrand van Nivea en het Kruidvat- of Etosmerk. Mocht u 
graag willen dat uw kind met speciale zonnebrand word ingesmeerd (misschien vanwege 
een gevoelige huid) dan kunt u dit uiteraard mee nemen naar de Parel. 
 
 

 

Hartelijke groeten, 

 
Het team van de Parel 


