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Weer open! 

Wat zijn we blij dat we de deuren weer mochten openen voor alle kinderen van 

het kinderdagverblijf. Het is zo fijn om alle kinderen weer te zien en jullie als ouders 

weer te spreken. En wat zijn we trots op alle kinderen die, ondanks dat ze een hele periode niet 

geweest zijn, zich gelijk weer thuis voelen bij de Parel. Het is elke dag genieten! 

Voor de BSO hebben we onze deuren helaas nog gesloten moeten houden en we weten nog niet tot 

hoelang dit gaat duren. Wat missen we jullie! We hopen ook jullie weer snel te mogen verwelkomen. 

Thema kunst 
We zijn begonnen met ons nieuwe thema ‘kunst’. Van Piepschuim hebben we echte 
kunstwerken gemaakt, ook hangt er een Mondriaan in ons lokaal die de kinderen met elkaar 
gemaakt hebben en we ontdekken wat er gebeurt als je kleuren met elkaar mengt. In de 
sneeuw hebben we ook een echt sneeuwkunstwerk gemaakt, lekker kliederen met verf en 
sneeuw, hoe leuk is dat! Gelukkig gaat dit thema nog een paar weken door want er valt nog 
zoveel meer te ontdekken. 
Met dit thema zijn we begonnen met het verhaal over de toren van Babel. En wat is er nou 
leuker dan zelf een toren bouwen met de grote bouwblokken in de buitenruimte, en het 
omgooien is natuurlijk het aller leukst! 
De komende weken gaan we verder met de verhalen van Jozef. Deze week zijn we begonnen 
met het verhaal over Jozef die een hele mooie jas kreeg. Die jas hebben we met elkaar 
gemaakt met allemaal stukjes stof. Een echt kunstwerk. We zingen met elkaar het liedje van 
Elly en Rikkert over Jozef die een jas had.  
 

Personeel 
We zijn dankbaar dat vanaf 1 April Marion de Vries het team van de Parel komt versterken 
op het kinderdagverblijf. 
We kijken er naar uit en wensen haar heel veel werkplezier bij de Parel. 
Hieronder stelt ze zich voor. 

 

Hallo ouders en kindjes,  

Vanaf 1 April ben ik werkzaam bij de Parel en het lijkt mij leuk om 

mij even voor te stellen. Ik ben Marion de Vries, 33 jaar en woon 

in Nieuw-Vennep. Ik ben getrouwd en moeder van Fiene (9 jaar) 

en van Tijn (5 jaar) In Mijn vrije tijd hou ik ervan om leuke dingen 

met mijn gezin te doen en er op uit te gaan met onze hond. 

Met veel enthousiasme begin ik bij de Parel!  U kunt mij altijd 

aanspreken voor vragen of opmerkingen, Ik ben aanwezig op 

dinsdag en donderdag. Ik kijk er naar uit om alle lieve kindjes te 

ontmoeten, verhaaltjes te lezen, liedjes zingen, knutselen, spelen  

en nog veel meer!                   Tot ziens! Groetjes, Marion 



 
 

Nieuw! 
Er is de afgelopen tijd hard geklust op de BSO en met trots kunnen wij vertellen dat er een 
mooi kinderkookcafe gerealiseerd is. We hebben heel veel zin om met de kinderen aan de 
slag te gaan en lekkere dingen te gaan maken. U zult vast wel eens tijdens het ophalen wat 

lekkers mogen proeven       
 

Schoolvakanties 
Omdat de Parel een kleine kinderopvangorganisatie is, is het fijn dat als u weet wanneer uw 
kinderen wel of niet komen tijdens een schoolvakanties dit aan ons doorgegeven wordt. 
Vaak doen we via de mail nog een oproep hiervoor maar mocht u dit al eerder weten dan 
kunt u dit altijd mailen.  
 

BSO 
Bij de BSO is er verdrietig nieuws. Op 15 januari hebben Luna en Eva een zusje gekregen: 
Noa. Op de dag van de liefde, 14 februari heeft de Here haar Thuis gehaald. De begrafenis 
heeft op vrijdag 19 februari in besloten kring plaatsgevonden. 
Luna en Eva zijn trotse grote zussen, en natuurlijk ook verdrietig. Daarom is het goed om de 
bso-vriendjes en vriendinnetjes hierover te informeren. Wilt u dit thuis bespreekbaar 
maken? Dan doen wij dit, wanneer er behoefte aan is, ook op de BSO. 
Bidden jullie met ons mee voor Luna, Eva en hun ouders? 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het team van de Parel 
 


