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Juffendag 2022 

Wow wat zijn we verwend tijdens juffendag! En wat een ontzettend mooie pauw met nog 

mooiere gekleurde veren hebben we gekregen. We hebben genoten als juffen samen met de 

kinderen van deze dag. Op het kinderdagverblijf hebben we een dansworkshop gedaan in de 

ochtend met elkaar. Een echt feestje. Wat zagen de kinderen er mooi uit. 

’s Middags op de BSO hebben we lekker ijshoorntjes gevuld met fruit en genoten van deze 

lekkere traktatie.  

Lieve ouders, kinderen en leden van de oudercommissie. Ontzettend bedankt voor alle lieve 

woorden, kadootjes en kaartjes. Wat zijn wij enorm verwend! Ook de pauw is echt geweldig. 

Zo mooi al die gekleurde veren van alle kinderen.  

 

Thema Verkeer 

We zijn op het kinderdagverblijf begonnen met het nieuwe thema verkeer. We ontdekken 

welke vervoersmiddelen er zijn, wat is nou eigenlijk een zebrapad, welke kleuren heeft een 

stoplicht en wat betekenen de kleuren en nog veel meer. U heeft al diverse leuke knutsels 

zien hangen en we zijn nog lang niet uit geknutseld en gespeeld.  

 

Cadeaubon speelgoed 

Als team hebben we tijdens de vergadering besproken wat we zouden willen aanschaffen 

van het mooie speelgoedbudget want we tijdens ons jubileumfeest van jullie hebben 

ontvangen. We vinden het belangrijk dat kinderen meer uitgedaagd worden in het bewegen 

met elkaar. We willen van dit budget heel graag wat klim en klauter stenen en balken 

aanschaffen. Ook bestaat er heel fijn zand waarmee binnen gespeeld kan worden zowel op 

het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Hiermee worden de zintuigen geprikkeld 

en de fijne motoriek gestimuleerd. De komende periode zal dit aangeschaft worden. Zodra 

dit binnen is zullen we uiteraard leuke foto’s maken als de kinderen met deze materialen aan 

de slag gaan. Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Herfstvakantie BSO 

Binnenkort begint de herfstvakantie alweer. Regio Noord heeft vakantie vanaf maandag 

17/10 t/m vrijdag 21/10 en regio midden heeft vakantie van 24/10 t/m 29/10. Om onze 



vakantieplanning weer compleet te maken horen we graag of uw kind(eren) wel of niet 

komen tijdens de herfstvakantie. Wij gaan weer aan de slag om een leuke 

activiteitenplanning te maken voor deze periode. 

 
Ouderavond 
Save the date. Op woensdagavond 9 November willen wij een ouderavond houden. Als 
thema hebben we vanuit het advies van de oudercommissie het thema EHBO en kinderen 
gekozen. De uitnodigingsbrief heeft u al ontvangen via  de mail.  
 

Vanuit de Oudercommissie:  
 
Vergadering oudercommissie met management  
Minimaal 1x per jaar vergaderd de oudercommissie met het management en dit jaar vindt 
dit plaats op woensdag 19 oktober. Heeft u opmerkingen of vragen voor de oudercommissie, 
laat het gerust aan ons weten of via oc-deparel@hotmail.com! Dan kunnen we dit 
meenemen in de vergadering. 
 
Sifra Bouterse, Hennie Harlaar en Leendert-Jan Korsuize 
 
 

 
Hartelijke groeten, 

 
Het team van de Parel 


