
Nieuwsbrief 

 

April 2021 
 
Nieuws van de teamleider: 
 
Personele bezetting: 
 
Gineke start vanaf half april op woensdag met een 
nieuwe opleiding.  
Onze collega Monique van het kinderdagverblijf zal 
de woensdag voor Gineke gaan werken. Zowel 
Gineke als Monique (zij stelt zich verderop in de 
nieuwsbrief voor) zullen om de beurt op vrijdag 
voor Anneriet werken tot zij weer hersteld is. 
 
  
Maandag: Elijan & Gineke 
Dinsdag:  Elijan & Gineke 
Woensdag:  Elijan & Monique 
Donderdag:  Elijan & Gineke 
Vrijdag:  Elijan & Anneriet (Gineke of         

Monique)  
  

 
Voorstellen Monique: 

Ik ben Monique, samen met mijn man en dochter 

woonachtig in Julianadorp. Sinds 2007 werkzaam 

bij SKDH, met heel veel plezier en betrokkenheid. 

Sinds 2020 ben ik begonnen met het opstarten van 

het kinderdagverblijf de Dijkbouwers in 

Kindcentrum de Schooten. Deze uitdaging heb ik 

met beide handen aangepakt en ervaar het 

samenwerken met school als goed en leerzaam. 

Vanaf april zal ik op woensdag gaan werken op PSL 

de Dijkklimmers, waar ik veel plezier in heb. Ook 

omdat ik eerder op een PSL heb gewerkt. Daarbij zal 

ik de andere dagen op het kinderdagverblijf werken. 

Heeft u vragen of wilt u meer van mij weten, laat het 

me weten…. Groetjes Monique 

 

 

Activiteiten afgelopen periode:  

Al tijdens de lockdown zijn we gestart met het 
thema  “Hatsjoe!’ Een thema wat dicht bij de 
belevingswereld van de kinderen lag, zeker nu in 
Coronatijd. Het thema zorgde voor veel plezier.    
Er zijn wat oren en kelen nagekeken, maar vooral 
verbandjes aangelegd. We hebben pleisters en 
pilletjes geplakt.  

 

 

 

Activiteiten komende periode:  

Tot aan de meivakantie gaan we door met het  

thema “Puk op de boerderij”.   

Op vrijdag 23 april vieren wij Koningsdag met 

school, dit is alleen voor de kinderen die op de 

vrijdaggroep geplaatst zijn. De kinderen mogen 

(oranje) verkleed komen, we doen spelletjes en 

hebben iets lekkers deze ochtend.  

 

 

Meivakantie: wij zijn gesloten van  

24 april tot 10 mei 

 

 



 

 

Nieuwe kinderen, jarigen en kinderen die 

naar de basisschool zullen gaan….. 

Beaudine,  Jesper, Marie, Lev, Nolan  en Jax                        

komen nieuw bij ons, we wensen ze een leuke en 

leerzame tijd bij ons op PSL de Dijkklimmers.  

De afgelopen periode is Amy 3 jaar geworden.  
De komende periode worden Mason D  
en Jesper 3 jaar.  
 
Nikkie, Jolainey en Jason worden 4 jaar en gaan 
naar de basisschool. Tot ziens, heel veel plezier op 
school. We blijven elkaar nog zien! 
 
           Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

Gevraagd voor onze verkleedkast: 

We hebben sinds februari een verkleedkast, met 
allerlei hoedjes en jurken. Een groot succes!  
We willen U vragen of u misschien nog kettingen 
en  3-d bioscoopbrillen voor ons heeft (we halen 
de glazen eruit en ze zijn stevig). Of misschien 
hebt u verkleedkleren of “feestjurken” die uw 
kinderen te klein zijn.  
 

 

 

 

Foto’s via mail of ouderportaal:  

We sturen geregeld foto’s via het ouderportaal in 

Flexkids en via de mail.  Bedankt voor alle leuke 

reacties hierop! Fijn dat het zo gewaardeerd wordt. 

We vinden het leuk om te laten zien wat voor 

activiteiten we doen en hoe uw kind (met de andere 

kinderen) speelt. 

Herinnering:  deze foto’s  zijn voor eigen gebruik,  

niet voor op social media! 

 

 

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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