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Nieuws van de teamleider: 
Welkom terug allen, ik hoop dat jullie ondanks de 
COVID-19 maatregelen heerlijk hebben genoten 
van de zomervakantie. 
 
Extra VVE uren 
Voor het eerst deze zomervakantie zijn we de 
eerste week en de laatste week van de 
zomervakantie met een select groepje open 
geweest op PSL de Wadlopers.  
 
Voor onze VVE(voorschoolse educatie) kinderen is 
er een subsidie vrijgekomen om 5 weken een 
inhaal-ondersteuningsprogramma aan te bieden 
aan onze VVE kinderen. Op deze manier creëren 
wij een inhaal moment voor de tijd dat de kinderen 
vanwege COVID-19 geen beschikking hadden tot 
VVE en zo eventuele achterstanden in te halen en 
extra ondersteuning te bieden. 
 
Dit bieden wij aan in de zomer, herfst en 
kerstvakantie. Mocht u hier vragen over hebben 
dan kunt u mij gerust bellen of mailen. 
 
Personele bezetting 

Bij de start van 17 augustus zullen we tijdelijk 
Naomi Balder verwelkomen. Zij zal ter vervanging 
van Wendy in ieder geval tot november op de 
groep werken. Wellicht heeft u haar al eens 
ontmoet, voor de zomervakantie is zij al meerdere 
keren op de groep geweest. Zij zal zich verderop in 
de nieuwsbrief voorstellen. 
 
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)  

 
 

 

Voorstellen:  
Mijn naam is Naomi Balder en ik ben 22 jaar oud. 
Vanaf maandag 17 augustus kom ik tijdelijk werken 
bij PSL Olleke Bolleke. Ik kijk hier erg naar uit! 
Werken met kinderen geeft mij veel voldoening en 
plezier. Ik ben een sociaal persoon. Ik heb een 
open houding en ben betrokken bij de ontwikkeling 
van de kinderen. Ik wil de kinderen de juiste 
begeleiding geven en vind het belangrijk de 
kinderen een veilige, vertrouwde omgeving te 
bieden. Ik kijk er naar uit om u en uw kind(eren) te 
ontmoeten bij Olleke Bolleke.  

Met vriendelijke groet, Naomi Balder 

 

 

 

 

Schoolfotograaf:  
Op woensdag 26 augustus komt de 
schoolfotograaf op de Dijk. Deze dag zullen alle 
kinderen met broertjes en zusjes op de 
basisschool op de foto worden gezet. De RIVM 
maatregelen blijven van kracht, helaas kunnen 
daarom de broertjes en zusjes die NIET bij ons op 
school/ PSL zitten samen op de foto. Deze ochtend 
vinden alle individuele en groepsfoto’s van de 
kinderen van Olleke Bolleke plaats. Kinderen die 
normaal gesproken niet op woensdag op PSL 
Olleke Bolleke geplaatst zijn kunnen die dag toch 
op de foto.  U kunt uw kind afgeven bij het 
tuinhekje aan Elijan of Naomi. Wij zorgen ervoor 
dat uw kind op de foto gaat en brengen uw kind 
weer bij u terug. 
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Nieuw thema: 
 
Het nieuwe thema voor de komende periode wordt 
“Welkom Puk!” We introduceren Puk onze 
handpop. Samen met de kinderen ontdekt Puk de 
PSL. Wat doe je aan tafel, en wat in de bouwhoek 
of de huishoek. Waar kun je buiten spelen en waar 
zijn de wc’s? De kinderen laten Puk zien waar het 
speelgoed staat en helpen mee om de 
groepsruimte gezellig te maken en spulletjes op te 
ruimen. We zullen Puk ook verstoppen en vragen 
de kinderen om hem te zoeken. We gaan ook 
elkaars naam benoemen om zo elkaar te leren 
kennen en benoemen. 
 
We lezen het boek van Tom voor, die nieuw is op 
school. Hij wil zijn jas niet uit omdat hij zich 
ongemakkelijk voelt.  De andere kinderen proberen 
hem in hun spel te betrekken en bieden hem 
allerlei speelgoed aan maar hij trekt zijn jas pas uit 
en gaat pas meespelen als hij een ballon krijgt 
aangeboden.  

 
Het liedje wat bij dit thema hoort op de wijs van 
“één, twee, drie, vier, hoedje van papier”:  

Eén, twee, drie, vier, opruimen, opruimen, 
Eén, twee, drie, vier, opruimen, opruimen, 
……hier, …..daar. Wat hoort bij elkaar? (invullen 
wat wordt opgeruimd bijv. bekers, blokken) 
Eén, twee, drie, vier, wij zijn klaar! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerplein en samenwerking school: 
 
De komende periode zullen er weer kinderen van 
de peuterspeel-en leergroep mee gaan draaien op 
het leerplein. Eerst zullen we kennismaken met 
Carina en Cheyenne (de leerkrachten die de 
activiteiten begeleiden op het leerplein).  
Het zullen vnl. de kinderen zijn die in de periode 
tot januari 4 jaar zullen worden.  
Tegelijk hebben we tijdens het laatste overleg met 
de leerkrachten van de basisschool afgesproken 
dat kleuters mee mogen draaien op de PSL. 
Zo krijgen we een mooie uitwisseling tussen onze 
leerlingen.  
 
Voor de vakantie heeft een zusje uit groep 2 een 
uurtje met haar broertje op de PSL gespeeld. 
Ze speelden o.a. een spelletje waar kleuren en 
vormen in voorkwamen.  
Beide kinderen waren hier erg enthousiast over. 
We kijken welke activiteiten we de kinderen kunnen 
aanbieden, is het helpen bij knutselen of  samen 
spelen in de huishoek.  
We willen het eerst proberen met oudere broertjes 
en zusjes die in groep1-2 zitten. 
 
Van de verdere ontwikkeling houden we u op de 
hoogte.  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Jaivy en zijn zus Viënna 
 

 

 

 

 



Nieuwsbrief

 
Nieuwe kinderen, jarigen en kinderen die 
naar de basisschool zullen gaan…. 
Livia, Emma, Elijah, Aahana, Meef, Nethan en Fleur 
komen nieuw bij ons, we wensen ze een leuke en 
leerzame tijd bij ons op PSL Olleke Bolleke.  
 
De komende periode worden Nina, Zoë en Jess  3 
jaar.  
Hailey wordt 4 jaar en gaat naar de basisschool.  
 
Tot ziens, heel veel plezier op de basisschool maar 
we gaan elkaar zeker nog zien op school.  
 
Alle jarigen 
van harte 

gefeliciteerd! 
 
 
 
 

Ter herinnering geldende maatregelen: 

De Peuterspeel- en leergroep is vanaf van 08.30 
geopend. Ophalen is tussen 12.15 en 12.30 uur. 

De overdracht van kinderen vindt plaats bij de deur 
van ons lokaal, aan de kant van de weg, via het 
tuintje, conform de afstandsregel.  
Dus niet via het schoolplein! 
 
De richtlijnen van het RIVM blijven van kracht: 
 
Uw kind(eren) kunnen NIET naar de opvang en 
moeten worden opgehaald: 
 
-Wanneer er sprake is van de volgende klachten: 
hoesten, neusverkoudheid, luchtwegklachten, 
keelpijn, verhoging en/of koorts. Als uw kind 24 
uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer naar de 
opvang komen. 
 
-Als er sprake is van een thuisisolatie van één of 
meerdere huisgenoten omdat één of meerdere 

huisgenoten koorts heeft, 
benauwdheidsproblemen heeft of positief getest is. 
 
Houd bij halen en brengen altijd 1,5 meter afstand. 
Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen 
worden gebracht door één volwassene, dus zonder 
extra volwassenen of kinderen die daar geen 
opvang gebruiken. Overdracht van belangrijke info 
vindt   plaats via een briefje, de telefoon of de mail. 
Ouder/verzorger die naar de opvang komt, dient 
buiten de kinderopvang te wachten met minimaal 
1,5 meter afstand tussen de ander ouder/verzorger. 
Bereikbaarheid PSL Olleke Bolleke: 
Ons telefoonnummer is 0223 – 669 985, dit is een 
centraal nummer voor BSO de Zeester, KDV Olleke 
Bolleke en PSL Olleke Bolleke. 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: 
Ollekebolleke@skdh.nl 
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