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Thema kunst 
Het was echt genieten hoe we met elkaar diverse materialen hebben 
ontdekt, uitgeprobeerd, gevoeld, geplakt, geverfd en ‘geproefd”. Zowel de kinderen als de 
pedagogisch medewerkers konden echt hun creativiteit kwijt. Ook met de bijbelverhalen zijn 
we op een creatieve manier bezig geweest. Door leuke liedjes te zingen, met een wc rol een 
heleboel herrie te maken zodat de muur (van Jericho) die we met elkaar gebouwd hadden 
heel hard omviel. We hebben gekeken hoe sterk we zelf eigenlijk zijn. Net als Simson die 
door God een heleboel kracht kreeg om het goede te doen. Wat een spierballen hebben de 
kinderen. 
De komende tijd leven we toe naar het paasfeest. We ontdekken met elkaar het paasverhaal 
en elke dag wordt een stukje uit het paasverhaal besproken. Op het kinderdagverblijf staat 
een kruis met een groot hart. Wat heeft God veel liefde voor ons. Op donderdag 1 April 
willen we met elkaar op het kinderdagverblijf een paasviering houden. Hiervoor is een 
aparte mail met uitnodiging naar u gestuurd. Laat u nog even weten of uw kind de 
paasviering mee komt vieren? 
Op de BSO draaien we tot Pasen elke dag een kaartje om met een bijbeltekst. Zo willen we 
met elkaar toe leven naar Pasen. Wat missen we een aantal kinderen bij de BSO. Om toch 
met elkaar naar het paasfeest toe te leven zal er de komende week door het team van de 
Parel een tasje met inhoud worden bezorgt bij de kinderen. Hierin zit een paasknutsel en 
stoepkrijt om met elkaar de boodschap dat Jezus leeft te vertellen door middel van een 
mooi straattekening. Sturen jullie een foto van jullie kunstwerk naar ons? Dan kunnen we 
deze in het paasweekend op facebook plaatsen zodat iedereen van jullie kunstwerken kan 
genieten! 
 

Sluitingsdagen de Parel 
Er komen weer een aantal feestdagen aan waarop de Parel gesloten is.  
Maandag 5 April 2021 gesloten i.v.m. Pasen 
Dinsdag 27 April 2021 gesloten i.v.m. koningsdag (let op: is in de meivakantie regio Noord) 
Donderdag 13 Mei 2021 gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag (let op: is in de meivakantie regio 
midden)  
Maandag 24 mei 2021 gesloten i.v.m. Pinksteren  
 

Meivakantie 
Van maandag 26 April tot en met vrijdag 7 mei is het in regio Noord meivakantie. 
Van maandag 3 Mei tot en met vrijdag 14 mei is het in regio Midden meivakantie. 
Deze vakanties lopen dus in Lisse en Nieuw – Vennep niet gelijk. 
Graag vernemen wij of u kind(eren) wel of niet komen tijdens deze vakantie. Dit kan door 
een mail te sturen naar rebecca@kdvdeparel.nl  
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Van KDV…  
Als kinderen vier jaar worden gaan ze naar de basisschool. Het kinderdagopvangcontract 
stopt automatisch als een kind 4 jaar wordt. Als uw kind eerder naar school gaat moet u dus 
zelf het contract opzeggen. De opzegtermijn voor een contract bij de Parel is 1 maand. 
 

…naar BSO 

Uw kind wordt niet automatisch ingeschreven voor de BSO. Hiervoor moet weer een nieuw 
inschrijfformulier ingeleverd worden en een nieuw contract opgesteld worden. Er wordt dan 
gekeken of er plek is op de BSO. Net als op het kinderdagverblijf geldt op dit moment ook op 
de BSO een wachtlijst voor sommige dagen. Het kan dus geen kwaad om uw kind tijdig in te 
schrijven op de BSO van de Parel indien u daar gebruik van wilt maken.  
 

 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het team van de Parel 
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