
Nieuwsbrief

 
Oktober 2020 
 
Nieuws van de teamleider: 

 
Personele bezetting 
Naomi Balder heeft een baan buiten SKDH 
gevonden. Wij wensen haar heel veel succes en 
bedanken haar voor haar inzet. 
 
Bij onze buren PSL Duinstampers zal Wendy het 
team gaan versterken. Wij wensen haar heel veel 
succes en bedanken haar voor haar inzet. 
 
Wij zijn erg blij dat wij Gineke mogen verwelkomen 
in ons team. Gineke werkt ’s morgens op onze PSL 
en ’s middag op onze BSO. Wellicht heeft u Gineke 
al ontmoet? Voor degene die haar nog niet heeft 
mogen ontmoeten, zij zal zich verderop in de 
nieuwsbrief voorstellen. 
 
Met Gineke in ons team hebben we een vaste 
bezetting van medewerkers. 

 
Maandag: Elijan & Gineke 
Dinsdag: Elijan & Gineke 
Woensdag: Elijan & Gineke 
Donderdag: Elijan & Gineke 
Vrijdag: Elijan & Anneriet 
 
Pad 

Nu het weer slechter wordt merkt u vast dat de 
toegang naar de groep zorgt voor natte en vieze 
schoenen. Onze klusjesman is langs geweest en die 
zal binnen korte termijn een pad van vlonders 
aanleggen zodat we dit probleem kunnen oplossen. 

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:  

Ik ben Gineke Oosterhuis en ik ben moeder van 
drie zoons van 18, 15 en 6 jaar. 

Inmiddels woon ik 8 jaar in Den Helder. Ik ben 
geboren in Friesland maar doordat ik ging werken 
bij de Marine ben ik twintig jaar geleden verhuisd 
naar het mooie Noord-Holland. Ik ben dol op het 
strand en de zee, daar ben ik dan ook regelmatig te 
vinden. 

Mij hobby’s zijn: gitaarspelen, lezen en hardlopen. 
Ook doe ik aan triathlon. Vanwege Covid-19 is dat 
er in 2020 niet van gekomen; desondanks ben ik 
wel sportief bezig.  

Ik ben heel blij en dankbaar dat ik op de BSO De 
Zeester en de PSL Olleke Bolleke  mag komen 
werken. Tot ziens!  

 

Kinderboekenweek:  

In het kader van Kinderboekenweek hebben wij 
groep 8- leerlingen uitgenodigd om bij ons boekjes 
over de Herfst te komen voorlezen. Dat vonden de 
peuters erg leuk, en hoe vaker de leerlingen 
kwamen des te meer interactie er was.  
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      Fenna met Liviënna             Farah met Rose en Ajla 

Nieuwe tijd om uw kind op te halen:  
Beste ouders, omdat we merken dat we steeds 
vaker niet om 12.15 uur klaar zijn, u dus staat te 
wachten willen wij graag de openingstijd verruimen 
naar 12.25 uur. Dan hebben we meer tijd om een 
verjaardag te vieren, de (winter) jassen aan te doen 
en spulletjes uit te delen.  

De Peuterspeel- en leergroep is vanaf vanaf  08.30 
uur geopend. Ophalen is dan om 12.25 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! 
 
Wij merken dat de haal- en brengmomenten kort 
zijn en ouders verder weg staan op de stoep. Nu 
het weer ook slechter zal worden zouden we graag 
zien dat ouders achter elkaar hun kind bij ons 
tuinhek op komen halen.  Zo hebben we toch wat 
meer contact en mocht er meer tijd nodig zijn 

kunnen we even wachten tot de kinderen allemaal 
weg zijn en dan even praten. We doen ons best om 
regel m.b.t. 1,5 meter afstand te bewaken. 
 
Er hebben de afgelopen periode veel kind 
gesprekken voor drie-  en vierjarigen 
plaatsgevonden, we zijn met de inhaalslag na de 
Coronaperiode nu helemaal bij. Alle kinderen 
zullen verdeeld worden tussen Gineke en Elijan. 
We missen de korte gesprekjes zoals die voor de 
Coronaperiode bij de inloop plaatsvonden, maar 
we proberen contact te houden door foto’s te 
sturen, of wat vaker een nieuwsbrief, zodat U 
toch op de hoogte blijft van onze activiteiten en 
wat uw kind doet. Het is fijn om te melden dat alle 
nieuwe kinderen die na de vakantie gestart zijn en 
die op vrijdag in de vakantie op de locatie hebben 
gekeken hun plekje hebben gevonden en er  
weinig traantjes zijn gevallen bij het afscheid.  
Een goede voorbereiding helpt dus echt! 
Fijn om dat te zien en te merken.  
 

Herfstvakantie van 12-19 oktober, 
PSL is gesloten 

De studiedag van SKDH op 12 november 
gaat niet door! De locatie is gewoon 

geopend. 

 

Activiteiten komende periode:  

Woensdag 4 november, schoolontbijt met 
basketballers van de “Suns”. De kinderen mogen 
dan op de PSL ontbijten. We eten dan later fruit.  

11 november, dit jaar zal de Sint Maartenviering 
vanwege de Coronaregels niet in de Golfstroom 
plaatsvinden. In plaats daarvan vieren we Sint 
Maarten  door langs de klassen groepen 1-2 te gaan 
met  onze lampion. Of school die avond geopend zal 
zijn is op dit moment nog niet duidelijk.  

Graag in de week voorafgaand aan Sint Maarten 
een lampje (stokje) voorzien van naam inleveren.  

 

Nieuwe kinderen, jarigen en kinderen die 
naar de basisschool zullen gaan…. 

 



Nieuwsbrief

 
Novy, Lara en Djayden komen nieuw bij ons, we 
wensen ze een leuke en leerzame tijd bij ons op 
PSL Olleke Bolleke.  
 
De komende periode worden Sem en Fleur 3 jaar.  
 
Dinand, Ivy-Rose, Luna, Liz worden 4 jaar en gaan 
naar de basisschool. Zoilayverley is naar de 
dagbehandeling van Parlan.  
 
Tot ziens, heel veel plezier op school en bij Parlan.  
 
Alle jarigen 
van harte 

gefeliciteerd! 
 

 

 

 

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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