
Nieuwsbrief  

 

December 2020 
 
Activiteiten komende periode:  

Op woensdag 16 december en donderdag 17 
december vieren wij Kerst op de locatie. We 
zorgen voor een Kerstlunch. Alle kinderen zijn 
uitgenodigd en verdeeld over deze dagen.            
(Zie indeling).  

Woensdag 16 december: 

Ajla, Elijah, Lara, Aahana, Mason, Rhylee, Eleysa, 
Zoë, Djuna, Jason, Nikkie, Djayden, Rawan en 
Fleur.  

Donderdag 17 december:  

Ajla, Elijah, Björn, Amy, Maeve, Jaivy, Jordy, 
Emma, Nina, Jess, Sem, Meef, Novy en Julia.  

 
We willen dit jaar met de kinderen een Kerststukje 
maken en vragen hiervoor snoeigoed uit de tuin.  

Maar ook balletjes e.d. kunnen we gebruiken.  

We zullen een krat buiten zetten waar u de 
spulletjes in kunt doen. Vast bedankt!  

 

 

 

De locatie is gesloten van 

21 december tot en met vrijdag 1 januari. 

Wij wensen iedereen een hele fijne jaarwisseling 
toe en de beste wensen voor 2021!  

Gineke, Anneriet en Elijan 

 
 

 
Wist U dat?  
 
Verzoek om tijdig wijzigingen van telefoonnummers 
(vooral mobiele nummers), door te geven op de 
locatie. Niets is zo vervelend als we U willen bellen en 
het nummer klopt niet… 

Wilt U de naam van uw kind in de jas zetten? Dat 
scheelt voor ons zoeken als we na het buitenspelen de 
jassen weer willen opruimen.  

Drie maanden na de plaatsing van uw kind krijgt u een 
evaluatieformulier mee, wij vragen u deze in te vullen. 
U kunt in dit formulier ook aangeven als u een 
gesprekje wenst over hoe het met uw kind op de 
peuterspeel- en leergroep gaat.  

Wij willen meer gebruik gaan maken van het 
ouderportaal. Alle ouders hebben bij plaatsing een 
code gekregen om in het ouderportaal in te loggen. Als 
U de code kwijt bent kunt U contact met Planning & 
Plaatsing opnemen. U kunt via dit portaal ook uw kind 
afmelden in geval van ziekte of afwezigheid. Ook een 
foto van uw kind toevoegen behoort tot de 
mogelijkheden, dit is prettig als er inval is. Wij kunnen 
ook foto’s toevoegen en hoeven dan geen foto’s meer 
te mailen. Bijzonderheden over eten/ drinken worden 
meer ingevuld voor kinderen op kinderdagverblijf.    
Dat is voor ons lastig omdat het we met 16 kinderen 
eten en daarna opruimen om naar huis te gaan.   

Kim (leerkracht groep 1-2A) is contactpersoon vanuit 
school en zij neemt met Elijan (contactpersoon PSL) 
de activiteitenkalender voor komende periode door. 
Wat voor activiteiten kunnen we samen doen?         
Hoe worden zaken zoals Sinterklaas gevierd.           
Wie gaat wat regelen?  

Ook is er een aantal keren per jaar overleg met Kim 
(leerkracht groep 1-2 A) en Anja (Intern begeleider De 
Dijk) om kinderen door te spreken die naar de Dijk 
zullen gaan. Zijn er aandachtsgebieden of zorgen bijv. 
taal of fysiotherapie. Dit gebeurd alleen van kinderen 
waarvan de ouders het 3-jarige en/of 4-jarige 
observatieverslag hebben doorgesproken met de 
mentor van hun kind en vervolgens hebben 
ondertekend. 

Wij samen met teamleider SKDH, de 
onderbouwcoördinator van de Dijk, alle leerkrachten 
van de groepen 1-2 en leerplein overleg hebben over 
de samenwerking, de ontwikkelingen.  
Waar staan we, wat gaan we doen, hoe gaat het nu? 



 

 

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

Julia, Bodhi, Noé, Jolainey, Tyler, Mason en 
Mace komen nieuw bij ons, we wensen  

ze een leuke en leerzame tijd bij  
ons op PSL de Dijkbouwers.  

 
Ajla en Eleysa worden 3 jaar. 

 
Mayra, Rose, Livia, Rhylee en Jordy worden           

4 jaar en gaan naar de basisschool. 
 

Liviënna gaat ons helaas ook verlaten.  
 

Tot ziens, heel veel plezier op school en,   
we gaan elkaar zeker nog zien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vooruitlopen op activiteiten nieuw jaar:  
 
In januari starten wij met het Pukthema “Hatsjoe!” 
 
We starten met het verhaal van Wikki en Kas, 
twee muizenbroertjes. Wikki is ziek, Kas wil met 
hem spelen maar dat kan niet. Omdat hij ziek is 
komt dokter Mol hem onderzoeken.  Als Wikki 
zich weer beter voelt wordt zijn broertje Kas ziek. 
Een thema waarmee we aansluiten bij het 
schoolthema gezondheid.  
De verdere uitwerking van het thema krijgt u op 
een later tijdstip te horen.  

 
 

Wilt u in de week van 14 december het 
Kiekeboek inleveren?  

 
 

In januari ontvangt u de uitleen- en 
inleverdatums voor 2021 

 
 
 
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)  

 
 

Bereikbaarheid PSL de Dijkbouwers : 

Ons telefoonnummer is 0223 – 669 985, dit is een 
centraal nummer voor BSO de Dijkwachters, KDV 
en PSL de Dijkbouwers. 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 voorlopig nog te bereiken via het volgende e-
mailadres: Ollekebolleke@skdh.nl T.z.t. zal dit 
aangepast worden. 
 
 

 

 


