
Nieuwsbrief 

 

Oktober 2021 
 
Nieuws van de teamleider: 
 
Personele wisseling. 
 
Zoals u inmiddels vernomen hebt gaat Gineke een 
nieuwe uitdaging aan binnen SKDH. 
Per 1 november zal zij gaan werken op KDV de 
Driemaster. We wensen haar heel veel succes en 
werkplezier. 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar werkt Anneriet op 
woensdag en vrijdag bij ons. We zijn dan ook heel blij 
dat Anneriet per 1 november Gineke zal overnemen. 
Anneriet is al een bekend gezicht binnen de wijk en 
heeft al jaren ervaring binnen de SKDH en het werken 
op een PSL. Anneriet zal dan van maandag t/m vrijdag 
aanwezig zijn op de groep.  
 
Elijan gaat per 1 januari met pre- pensioen, voor haar 
plekje zal een vacature worden uitgezet.  
We zullen tijdig aan u kenbaar maken wie Elijan zal 
gaan vervangen. 
 
Wisseling teamleider.  
 
Per 1 november zal ook ik een nieuwe uitdaging 

aangaan binnen SKDH, dan zal ik gaan werken binnen 

Team Pedagogiek als Pedagogisch coach en 

beleidsmedewerker. Per 18 oktober zal ik de nieuwe 

teamleider Lindsey inwerken, in de volgende 

nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen. Ook Lindsey 

wensen wij heel veel succes en werkplezier. 

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. 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, 

donderdagochtend en vrijdagochtend. 

Groeten, 

Sulaika Visser 
Teamleider wijk 6 (de Schooten)  

 

 

 

Activiteiten afgelopen periode:  

 

Afgelopen periode zijn we bezig geweest met het 
thema “eet smakelijk!”. We lazen het boekje van rupsje 
Nooitgenoeg. De kinderen hebben het rupsje 
nagemaakt, eerst werd de rups dikker, spon een cocon 
en kwam er als prachtige vlinder uit. We hebben 
appels geplukt in de tuin, een appel geknutseld en 
liedjes gezongen waarbij het volgende liedje favoriet 
was. Misschien kunt u het thuis eens zingen.  
Op de wijs van Berend Botje ging uit varen.  
 
1,2,3,4,5,6,7 
Waar is het kleine rupsje gebleven 
Voor de boom 
Achter de steen 
Nee, hij beet door de appel heen 
Hap..hap..hap…smullen maar 
Appel, peer, een pruim en een taart 
Een plakje kaas en een stukje meloen 
En tot slot een blaadje groen. 
  

Kinderboekenweek:  
 
Maandag 27 september was de opening van de 
Kinderboekenweek. Vivian den Hollander (schrijfster) 
en Mattie Poels (gitaar) kwamen in onze klas met een 
lied over beroepen. Het thema van de 
Kinderboekenweek is “worden wat je wil” 
De kinderen mochten een brandweerhelm, een 
piratenhaak, een grote spuit of een bakkersmuts op. 
Vivian herhaalde het lied een aantal keren en steeds 
andere kinderen mochten kiezen wat ze wilden 
uitbeelden. De kinderen hebben genoten!  
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Vooraankondiging activiteiten:  

Na de vakantie starten we met het thema “reuzen en 

kabouters”. In dit thema staat groot en klein centraal. 

Het voorleesverhaal gaat over kabouter Bim die graag 

wil spelen maar de andere kabouters hebben geen tijd. 

Kabouter Bim komt een reus tegen en gaat met hem 

spelen. (Themabrief volgt later). 

 

Bij dit thema willen we graag samen met de kinderen en 

hun ouders een boswandeling in de Donkere Duinen 

gaan maken. Hoe en wanneer maken we later bekend.  

Op woensdag 3 november komen de basketballers van 

de Suns voorlezen op school tijdens het schoolontbijt. 

I.p.v. ontbijten lunchen wij.    

11 november zal school voor Sint Maarten geopend 

zijn, een aantal pm-ers van SKDH sluiten hierbij aan. 

Leuk als u ook langskomt met uw kind.  

In de week van 1 november graag een lampje (stokje 

voorzien van naam van uw kind) inleveren zodat we op 

locatie kunnen oefenen.  

24 november Pietenochtend, spelletjes voor de 

woensdaggroep.  

30 november komt Sinterklaas op school. Alleen de 

kinderen van de dinsdaggroep kunnen daarbij aanwezig 

zijn.  

 

 

 

 
 
 

Wist  U dat?  
 

• Anneriet en Elijan samen met de leerkrachten 
van de basisschool een cursus “Vreedzame 
School” hebben gevolgd zodat de doorgaande 
lijn met school verder uitgebreid wordt.  

 

• De kinderen (vanaf 3,5 jaar) gaan weer naar 
het leerplein, de indeling wordt steeds 
aangepast. Als er een kind naar school gaat, 
wordt het plekje weer opgevuld. Juf Carina 
werkt alle dagen op het leerplein en wij 
hebben dagelijks contact. Als uw kind aan de 
beurt is brengen wij u hiervan op de hoogte. 

 

• We sturen vaker een groepsnotitie in het 
ouderportaal met wat we die ochtend hebben 
gedaan. We merken dat er steeds meer 
ouders van het ouderportaal gebruik maken, 
voor wie dit nog niet heeft kunt u op de site 
van SKDH klikken op inloggen ouderportaal. 
Hier kunt u een account aanmaken. Als u het 
open zet kunt u onze meldingen en foto’s 
ontvangen(zie foto hieronder).  

 
Let op! 
Het is belangrijk dat u zich aanmeld, de 
nieuwsbrieven zullen vanaf volgende maand alleen 
middels het ouderportaal worden gedeeld (dus niet 
meer middels e-mail vanuit de groep). 
 

 
 
 

• Wilt u uw kind waterdichte schoenen of laarzen 
en een regenjas (voorzien van naam) 
aandoen?  
We gaan graag even naar buiten, als het 
regent pakken we parapluutjes.  
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Nieuwe kinderen, jarigen en kinderen die   

naar de basisschool zullen gaan….. 

Braiden, Ivy, July en Ediz, Charlie, Jordan, Miley en 

Vera zijn gestart of starten de komende periode, we 

wensen hun een leuke en leerzame tijd bij ons op PSL 

de Dijkklimmers.  

Mace, Tyler en Novy, Aahil,  Djayden, Beaudine en 
Braiden zijn 3 jaar worden of worden dat de komende 
periode.  
 
Nolan is naar KDV de Dijkbouwers gegaan, dus we 
gaan elkaar nog veel zien en samen spelen.   
  
De komende periode gaan we afscheid nemen van 
Zoë, Sem, Noé, Bodhi, Fleur, Ajla en Julia. Zij  worden 
4 jaar en gaan naar de basisschool.  
 
Tot ziens, veel plezier op school.  
 
           Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

Herfstvakantie: wij zijn gesloten van 

18 oktober tot 25 oktober 

Op 4 november zijn alle locaties van   
SKDH gesloten i.v.m. een studiedag. 
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