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Wat was het fijn om iedereen weer te zien! Wat waren 
de kinderen gegroeid, een aantal was in de afgelopen 
periode zindelijk geworden of meer gaan praten. Het 
was even zoeken en wennen maar ook het afscheid 
nemen bij het tuinhek ging erg goed. In de tussentijd 
hebben we veel oudergesprekken voor de drie- en vier 
jarigen gevoerd. Bij een aantal ouders zijn we op 
huisbezoek geweest en dat vonden de kinderen leuk, 
maar wij ook! Dit is ook wel iets wat we graag nog 
eens vaker zouden willen doen….. 
 
 

Thema afgelopen periode:  

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met 
“ijsjes”. We mochten de ijskar lenen van onze collega’s 
van PSL de Bonte Bijtjes. Wat hebben de kinderen 
genoten! Bij de ijskar lagen ook wat hoedjes, kettingen 
en portemonnees. Wij vonden het allerleukste dat elk 
kind weet wat een pinpas is! Ze gingen de pinpas ook 
zoeken om te betalen.  Op de PSL en het KDV hebben 
we ook echte ijsjes gegeten. Foto’s en een stukje 
hierover staat op de Facebookpagina van SKDH. Ook 
de leerlingen van groep 1-2 hebben met de ijskar 
gespeeld en ook bij hen werden echte ijsjes uitgedeeld.  

 

 

Kiekeboek:  

Wij willen U vragen om alle Kiekeboek boeken voor de 
vakantie in te leveren zodat wij alles weer op orde 
kunnen brengen voor het nieuwe schooljaar.  

 

Sport- en speldag dinsdag 30 juni: 
Op dinsdag 30 juni staat er samen met de leerlingen 
van school een sport- en speldag gepland. I.v.m. de 
huidige omstandigheden en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen is er voor een eenvoudiger uitvoering 
gekozen, er is een springkussen op het schoolplein 
geregeld. Wij mogen hier ook op spelen en leerlingen 
van groep 8 zullen hierbij assisteren.  

Op de PSL en het KDV hebben we hier nog een 
aanvulling op bedacht, door gezamenlijk spelletjes te 
gaan doen.  

Na afloop zal er voor de kinderen patat zijn. Deze komt 
om 12.00 uur dus we willen U vragen om uw kind om 
12.30 uur op te halen.  

 

 
Leerplein:  

Vanaf 11 mei zijn een aantal leerlingen gestart op het 
leerplein bij Carina en Cheyenne. In het begin nog wat 
onwennig. Maar gaandeweg zagen we een aantal 
peuters met steeds meer plezier deelnemen aan de 
activiteiten. Jurre en Ridwaan bijv. hebben aan de 
timmertafel gewerkt met de stagiaire en het was zo 
mooi om te zien hoe ze samen bezig waren aan het 
ontdekken en werken met gereedschap. Maar ook de 
band tussen Jurre en Ridwaan werd hechter, ze 
kwamen samen hand in hand ons lokaal weer binnen.  

Het leerplein is een mooie verbinding tussen de PSL en 
de basisschool. We hebben geregeld overleg met de 
leerkrachten over het werken op het leerplein.  

Na de zomervakantie starten we met een nieuwe 
groep peuters die zullen worden ingedeeld om mee te 
gaan draaien op het leerplein. We zullen de 
kennismaking met Carina en Cheyenne begeleiden om 
het spelen op het leerplein leuk en vertrouwd te 
maken.  

 



 

 
 
 
Foto’s:  
 
De afgelopen weken zijn er weer veel foto’s op de 
locatie gemaakt. We zullen alle ouders weer foto’s 
mailen, maar deze zijn voor eigen gebruik en niet  
voor op social media.  
 
 
Inrichting lokaal: 

     Oud 

Nieuw      

 

De afgelopen periode is er hard gewerkt in ons lokaal, 
het keukentje heeft een “upgrade” gehad, het 
aanrechtblok is geschilderd en we hebben wat nieuw 
servies en pannetjes gekocht. Er zit nu een koelkastje, 
een oventje, een afzuigkap en wasbakje in. 

De huishoek is een hoek waar altijd veel gespeeld 
wordt, die nu weer modern, netjes en uitdagend is 
ingericht.  

Ook hebben we een nieuwe babypop, en daar een 
hoekje voor ingericht. Dit leeft op dit moment ook bij een 
aantal kinderen omdat ze binnenkort een broertje of 
zusje zullen krijgen.  

 

 

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 

Nieuwe kinderen, jarigen en kinderen die 
naar de basisschool zullen gaan…. 
Amy, Eleysa en Mason zijn nieuw bij ons, we wensen 
ze een leuke en leerzame tijd bij ons op PSL Olleke 
Bolleke.  
 
De komende periode worden Maeve en Jaivy  3 jaar.  
Sem, Jurre, Ridwaan en Hailey worden 4 jaar en gaan 
naar de basisschool.  
 
Tot ziens, heel veel plezier op de basisschool maar we 
komen elkaar vast nog tegen.  
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

 

Vakanties en vrije dagen 2020 
Wij zijn gesloten van 4 juli- 17 augustus  
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Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en we 
hopen elkaar allemaal weer in de week 

van 17 augustus te zien, 

groetjes Wendy, Anneriet en Elijan 

 

 

 


