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Thema vakantie!!!
Wat hebben we genoten van een paar heerlijke weken vakantie. Het thema was dan ook:
Vakantie! De pedagogisch medewerkers zijn (of gaan nog) in deze periode op vakantie maar
ook vele kinderen hebben genoten van een heerlijke vakantie.
We lezen in deze weken uit de bijbel over mensen die ook op reis gaan. Natuurlijk gingen zij
niet op vakantie zoals wij, maar we kijken naar de gelijkenissen en verschillen met de
mensen uit de bijbelverhalen. We mogen weten dat waar we ook gaan, God met ons
meegaat.
We genieten met elkaar van het heerlijke weer, lekker spelen met water en we hebben zelfs
ons eigen strand gemaakt met water, schelpen en zand. We hebben al een zandkasteel
geknutseld en slippertjes gemaakt. Ook de grote koffer op de groep is heel leuk om mee te
spelen. Zo is het net alsof we echt op reis gaan. We horen kinderen met elkaar praten en in
hun spel gaan ze ook op vakantie met elkaar. Soms met de auto, soms lopend en soms met
de trein of het vliegtuig.
De BSO is samen met het KDV een dagje naar de dagcamping geweest. Gezellig een dagje
kamperen, spelen en heerlijk buiten slapen voor de kleine kinderen.
Natuurlijk zijn we ook naar de speeltuin geweest, hebben we schelpen en zonnebrillen en
ijsjes geverfd en vooral heeeeeel veel buiten gespeeld.

Uitstapjes BSO
Wat hebben we van vele gezellige en leuke uitstapjes mogen genieten de afgelopen periode.
We zijn naar het kinderbad geweest in het amsterdamse bos. Met 38 graden heerlijk
verkoeling gezocht en elkaar natuurlijk natgespoten.
We zijn naar de speeltuin in Groenendaal geweest. Daar hebben we gesmuld van een ijsje en
natuurlijk mocht een ritje in het treintje niet ontbreken. Met de oudere kinderen zijn we
naar Lisse bij het kasteel van Keukenhof geweest en hebben daar het laarzenpad gelopen.
Dat was best spannend met al die kleine paadjes met overal begroeiing en ook de nodige
brandnetels. Onderweg hebben we nog kabouters gezien en natuurlijk moesten we daarmee
ook op de foto.
Helaas kon het kabouterpad in hoofddorp niet doorgaan want het was de hele dag aan het
regenen. Maar gelukkig is er bij de Parel ook van alles te doen en hebben de kinderen een
heerlijke worteltaart gebakken en natuurlijk een feestje gevierd want juf Elly was jarig!

Nieuwe schooljaar
In Lisse is het schooljaar deze week alweer van start gegaan en volgende week volgt regio
Noord. Wij wensen alle kinderen een heel fijn, mooi en gezegend nieuw schooljaar.
Mochten er schooltijden gewijzigd zijn wilt u dit dan aan ons doorgeven zodat wij kunnen
kijken of dit voor ons haalbaar blijft. Ook wanneer de ophaalplek op het schoolplein
veranderd is horen wij dat graag.
Denkt u er ook aan om op tijd (minimaal 4 weken van te voren) een aanvraag te doen voor
eventuele studiedagen? Deze dagen zitten niet in bij het contract en worden extra per uur
gefactureerd en zijn op basis van beschikbaarheid.

Fotograaf
In Juni is de fotograaf bij het KDV langs geweest. Wij zijn erg blij met de foto’s en hopelijk
zijn jullie dat ook. We merken dat de kinderen het altijd erg leuk vinden om de groepsfoto te
bekijken en dan de andere kindjes te benoemen. Kent u alle namen? ;-)
Mocht u het leuk vinden kunt u volgende week op de groep een kopie van de groepsfoto
vragen waar alle namen op staan.

Nieuw thema
Vanaf 5 september beginnen we met het nieuwe thema: Verkeer. En we willen er nu nog
eventjes niet aan denken, maar het thema daarna is Herfst. Misschien is nu een goed
moment om alvast uit te kijken naar slofjes voor uw kind? Liefst slofjes met een zachte anti
slip zool.

Hartelijke groeten,
Het team van de Parel

