
Nieuwsbrief  

 

Januari 2020 
 
Wij wensen alle ouders/ verzorgers een heel mooi en 
gelukkig 2020! Op PSL Olleke Bolleke hebben we 
weer veel ideeën om er een mooi jaar van te maken.  
 
Vanaf maandag 6 januari zijn we vanaf 08.30 uur 
gestart. Inloop is nu ’s ochtends tot 08.45 uur, hierna 
zullen de activiteiten op het leerplein starten. Wilt U 
hier rekening mee houden? Het dagprogramma is wat 
verschoven, we gaan nu buitenspelen van 10.30 uur 
tot 11.15 uur en daarna gaan we eten. Om 12.15 uur 
doen we de buitendeur open.  
 

Samenwerking met school:  
 
In januari starten Cheyenne en Carina (leerkrachten 
De Dijk) met het begeleiden en inrichten van het 
leerplein. In de derde week van januari willen zij de 
kleuters en de peuters van Olleke Bolleke samen laten 
spelen/ leren. We beginnen met de peuters die 3,5 jaar 
zijn. Dit zullen we gaan evalueren. Daarna zullen we 
bekijken of  de kinderen van 3 jaar hierbij kunnen 
aansluiten. Dit is een mooi voorbeeld van de 
doorgaande lijn, kinderen maken al kennis met elkaar 
en leren om samen te werken en spelen.  
 

 
 

Foto van pyjamaparty op 19 december, 
Kim, Marieke, Elijan, Wendy en Amber. 

 
De thema’s van school tot aan de zomer zullen “Kunst, 
Eten en Familie” zijn. PSL Olleke Bolleke zal hier 
zoveel mogelijk proberen bij aan te sluiten. De 
Pukthema’s duren langer (5-6 weken) dus wij zullen 
misschien wat eerder starten of wat langer doorgaan. 
Wij hebben geregeld overleg met de leerkrachten van 
groep 1-2 op welk gebied we kunnen samenwerken.  
 
 
 

Nieuw thema: Ik ben kunstenaar! 
 
In dit thema staat alles in het teken van kunst. Het 
ontdekken van kunst en de eigen creativiteit van de 
kinderen. Het thema start bij het kind zelf, hoe zie ik 
eruit, hoe kan ik bewegen en stil staan als een 
standbeeld, welke houdingen kan ik aannemen?  
 
We gaan kleuren en vormen leren, materialen zoals 
klei, plaksel en (water) verf verkennen.  
 
We lezen o.a. de volgende boekjes:  
 

• Nijntje in het museum,  

• De Stip,  

• Kobe maakt een museum, 

• Kunst met taart,  

• Het Blauwe paard, 

• Nijntje wordt kunstenaar, 

• Blauw en Geeltje 
 

 
 

Dag Blauw, zei Geel 
Dag Geel, zei Blauw 

Ik maak een andere kleur van jou 
Ze gaven elkaar een zoen 

Toen waren ze groen! 
  
Suggesties voor liedjes:  

• Dit zijn mijn wangetjes,  

• Klein rood autootje, waar breng je ons naar toe 

• Rood, rood, ik zie geen rood 
 
Allemaal te vinden op Youtube.  

 
 
Vakanties en vrije dagen 2020 

Voorjaarsvakantie:  

maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari  

De sluitingsdagen van de PSL kunnen in 2020 afwijken 
van de sluitingsdagen van school! Wij zullen dit in onze 
nieuwsbrieven vermelden.  



 

 

Muurkrant 
 
Een muurkrant op de peuterspeel- en leergroep, wat is 
dat? De “muurkrant” is een verslag (soort krant) van de 
activiteiten van een dag die op de muur hangt. Het is 
een A4tje waar we behalve de activiteiten ook 
opschrijven wat voor dag het is, wat voor weer het is 
en wie het hulpje van de dag is (gaat in januari in). We 
proberen hier zoveel mogelijk foto’s van de activiteiten 
bij te plakken. In het lokaal bij de bank hangt een lijst 
waar we de vijf dagen van de week in kunnen 
schuiven. Puk zit bij de juiste dag. Omdat de 
muurkrant eerst in de lijst bij de bank hangt kan 
iedereen het goed zien en aanwijzen wat er op staat. 
Zo hebben de kinderen onderling gesprekjes over wat 
ze zien en wat ze gedaan hebben. Als de week voorbij 
is doen we de dagen in een map. Deze map ligt zo dat 
zowel de kinderen als de ouders hem zelf kunnen 
pakken om te bekijken. We starten elk schooljaar met 
een nieuwe map en hier komen behalve foto’s van de 
dagelijkse spelmomenten ook alle uitjes met de ouders 
in, zoals de bibliotheek. De kinderen gaan altijd zoeken 
waar hun ouders, opa’s en oma’s in de map staan. 
Niet alle kinderen vertellen thuis wat zij die ochtend op 
de PSL gedaan hebben maar door de muurkrant 
krijgen ouders, opa’s en oma’s een idee van wat we 
allemaal doen. Hij ligt altijd in de hoek bij de bank, 
meestal bij binnenkomst op tafel. Pak hem gerust en 
kijk er eens samen met uw kind in, wie weet wat hij of 
zij gaat vertellen. Op deze manier hebben we nog veel 
en lang plezier van onze muurkrant!  
 
 
 
Mentorschap  
 
Binnen SKDH kennen wij het mentorschap, dat wil 

zeggen dat één van de pedagogisch medewerkers alle 

zorg omtrent uw kind coördineert. De mentor nodigt de 

ouders van het nieuwe geplaatste  kind uit en voert het 

intakegesprek, vult de observatieverslagen met 3 en 4 

jaar in en nodigt de ouders uit om deze te bespreken.  

De mentor voert de oudergesprekken en evt. 

gesprekken met contacten buiten SKDH (na 

toestemming ouders en indien nodig) warme 

overdracht naar de basisschool of het 

consultatiebureau als er een VVE- verklaring is 

afgegeven. Wie de mentor van uw kind is vertellen de 

pedagogisch medewerkers u. 

 

 
 

Kiekeboek:  

 
Logo Kiekeboek  

 
Sinds een aantal jaren doen wij als SKDH mee met 

Kiekeboek, een project van de bibliotheek. In januari 

starten wij hier weer mee op Olleke Bolleke. Wij hebben 

een grote collectie boeken op de locatie die elk jaar  

worden aangevuld en indien nodig vervangen. Deze 

boeken (in een bijpassende tas) worden een aantal 

keren per jaar uitgeleend. Het is de bedoeling dat u 

samen met uw kind een boekje uitkiest, u weet tenslotte 

het beste waar de interesses van uw kind liggen. Dit 

boekje mag u drie weken lenen en dan staat er op 

locatie een krat klaar waar u het boek in de tas weer in 

kunt leveren. De data (van uitlenen en inleveren) zullen 

we eerste uitleen meegeven. Voor kinderen in deze 

leeftijd is vooral het herhalen erg belangrijk.               

Het vaak lezen en woorden oefenen stimuleert de 

taalontwikkeling.    

 

 

 

Nieuwe kinderen en kinderen die naar de 

basisschool zullen gaan…. 

In januari verwelkomen we Ajla en Sem. We hopen   

dat jullie een fijne en leerzame periode bij ons zullen 

hebben. 

Jarigen in januari en februari:  Rhylee en Jordy worden 
3 jaar. Van harte gefeliciteerd!  
 
Keona is per 1 januari naar een KDV gegaan.           

 


