
Nieuwsbrief 

 

Juli 2021 
 
Nieuws van de teamleider: 
 
Beste ouders,  
 
Bij het inleveren van het  3-maanden evaluatie 
formulier hebben wij feedback mogen ontvangen 
om meer notities en foto’s in het ouderportaal te 
delen. 
 
I.v.m. de drukte en volle groepen lukt dit niet elke 
dag, maar de PM-ers proberen zeker één keer in de 
week iets in het ouderportaal te zetten. We hopen 
dat wij u weer snel kunnen verwelkomen op de 
groep zodat u dagelijks de muurkrant kan volgen.  
Op de muurkrant delen wij onze dagelijkse 
activiteiten ondersteund door foto’s. 
 
 Als u een gesprekje over uw kind met de  PM-er 
(mentor) wilt kunt u dit altijd aangeven, zij plannen 
hier tijd voor.  
 
 

Activiteiten afgelopen periode:  

Afgelopen periode zijn we bezig geweest met 
thema “vakantie”. We hadden een tent, een 
zwembad en een ijskar op de locatie. Wat hebben 
de kinderen genoten! Omdat niet iedereen op 
vakantie gaat hebben we ook activiteiten zoals 
naar het strand gaan, het museum, de dierentuin 
en de kermis besproken.  

 

 

Na de zomer willen we een werkje met schelpjes 

gaan maken. Wilt u voor ons schelpjes (alle maten) 

verzamelen en deze na de vakantie inleveren?  

Vooraankondiging schoolfotograaf:  

Op woensdag 1 september komt de 

schoolfotograaf, er wordt een groepsfoto met alle 

kinderen gemaakt, een foto met broertjes en zusjes 

(die op school zitten) en individuele foto’s.             

De tijden en verder verloop zullen na de vakantie 

bekend worden gemaakt.  

 

Nieuwe kinderen, jarigen en kinderen die 

naar de basisschool zullen gaan….. 

Aahil en Genoa zijn sinds kort bij ons, we wensen 

hun een leuke en leerzame tijd bij ons op PSL de 

Dijkklimmers.  

Tijdens de vakantie zullen Aahana, Meef en Lara    
3 jaar worden. Vast een hele fijne verjaardag 
gewenst!  
  
Maeve, Jaivy, Emma, Nina en Jess worden 4 jaar 
en gaan naar de basisschool. Tot ziens, veel 
plezier op school. We blijven elkaar nog zien! 
 
           Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

Zomervakantie: wij zijn gesloten van 

10 juli tot 23 augustus 

 

Namens Anneriet, Gineke, Monique en Elijan 

wensen wij u een hele fijne vakantie!  

 

 



 

 

Bereikbaarheid PSL de Dijkklimmers  

Ons telefoonnummer is 0223 – 669 985, dit is een 
centraal nummer voor BSO de Dijkwachters, KDV 
de Dijkbouwers en PSL de Dijkklimmers. Het kan 
zijn dat wanneer U belt,  U een van onze collega’s 
aan de telefoon krijgt. Zij geven altijd berichten aan 
ons door. We zijn ook te bereiken via de mail:             
psldijkklimmers@skdh.nl  

 

 
Bereikbaarheid teamleider:  
 
Mocht u als ouder een vraag of opmerking hebben 

dan kunt u altijd even contact opnemen met mij via 

06-86820318 of s.visser@skdh.nl. 

Min werkdagen zijn maandag, dinsdag, 

donderdagochtend en                          

vrijdagochtend. 

 

 

Groeten, 

Sulaika Visser 
Teamleider wijk 6 (de Schooten)  
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