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Nieuw thema: Dit ben ik 

In dit thema staat het lichaam centraal we benoemen 

verschillende onderdelen zoals het hoofd, het 

gezicht, schouders, armen en benen.  

We leren liedjes zoals “hoofd, schouder, knie en 

teen” maar ook “dit zijn mijn wangetjes”.   

De themahoek is huishoek geworden waar 

verkleedkleren liggen en een babybedje staat. We 

gaan een babypop wassen en knutselen een 

poppetje waar alle lichaamsdelen aanzitten en 

maken hier een gezichtje op.  

 

We gaan een familiemuur maken en vragen alle 

ouders om een foto van hun gezin in te leveren. Wij 

willen graag een familiemuur maken in het lokaal.  

Tegelijk sluiten wij bij de basisschool aan voor een 

aantal activiteiten:  

30 sept is het “wieltjesdag”, d.w.z. dat alle kinderen 

met een versierd fietsje of stepje naar school mogen 

komen. 

2 okt start de Kinderboekenweek met als thema “reis 

mee! Voertuigen.  Voor dit thema komen er 

autowrakken op het schoolplein te staan, die door de 

oudere leerlingen met graffiti bespoten worden. Wij 

mogen daarbij gaan kijken.  

7 oktober komen leerlingen uit groep 8 voorlezen bij 

de kinderen van de peuterspeel- en leergroep.  

16 oktober is er een informatieavond in de school 

van 17.30 -18.30 uur. Ook is er een boekenruilbeurs 

in de aula te vinden. Iedereen is van harte welkom 

om een kijkje te komen nemen!  

 

 

 

 

 

 

Team pedagogiek: 

Graag stellen wij ons team pedagogiek aan u 

voor:             

 

 Van links naar rechts: Sara (pedagogisch coach),     

Lea (pedagogisch trainer),  Jody (pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach) & Jacqueline (pedagogisch 

beleidsmedewerker/aandachtsgebied zorg)  

Vanuit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit 

Kinderopvang) is nu ook formeel geregeld dat iedere 

pedagogisch medewerker in de kinderopvang recht 

heeft op pedagogische coaching. Dit sluit perfect aan 

bij de visie van SKDH om optimale kansen te creëren 

om talenten en vaardigheden verder te ontdekken en te 

ontwikkelen; zowel voor kinderen als voor 

medewerkers. Sara is als pedagogische coach aan 

onze locatie verbonden. Samen met de teamleider is zij 

verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van 

de pedagogisch medewerkers in het uitvoeren van het 

pedagogisch beleid en de dagelijkse werkzaamheden.  

Het doel van de coaching is het bevorderen van de 

deskundigheid en de professionele vaardigheden zodat 

de kwaliteit van de kinderopvang verbeterd. Heeft u 

vragen over de verdere invulling van de 

coaching? Spreek dan gerust een van ons aan.  

 

 

 

 



 

 

 Wist U dat???? 

Openingstijden locatie:  
I.v.m. aanwezigheid van de voorschoolse opvang, 

het weg brengen van de kinderen naar de klas en 

het klaar zetten van de spullen openen we de deur 

van de PSL pas om 08.25 uur. We hebben inloop 

tot 08.45 uur en willen dan graag starten met de 

kring.  

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… 

Eén keer per jaar bezoekt de GGD ons 

(onverwacht) en stelt naar aanleiding van dit 

bezoek een rapport op. Op de site van de SKDH bij 

PSL het Waterkasteel staat een link en U kunt via 

deze link het GGD- rapport van onze locatie lezen. 

Op de site van SKDH, bij peuterspeel- en leergroep 

het Waterkasteel staat een link naar ons Flickr- 

account. Dit is een account waar wij foto’s op zetten 

van al onze activiteiten. Ook sturen we geregeld 

een stukje in voor de Facebookpagina van SKDH. 

Zo kunt U zien wat we allemaal doen op de locatie. 

Er zijn nog niet veel ouders die gebruik maken van 

het ouderportaal. Alle ouders hebben een code 

gekregen om in hun 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. Zij zien 

dan meteen wie het kind is en hoe het heet.         

Kiara (stagiaire) was voor de zomervakantie ook al 

bij ons en haar stage is verlengd, alleen nu op de 

donderdag. Zij blijft tot eind januari bij ons.  

 

We sinds een aantal maanden twee 

voorleesvrijwilligers hebben; Brenda (oud- docent 

van de Kluft) en dhr. Valk de opa van Novi.                  

De kinderen genieten van de aandacht om samen 

even een boekje te lezen.  

 

 

 

 

Afscheid Elijan:  

Na de Herfstvakantie gaat Elijan PSL het 

Waterkasteel verlaten, zij heeft een nieuwe locatie 

gevonden in Den Helder. Tot die tijd zal zij nog 

een aantal dagen verlofuren opnemen.  

Donderdag 17 oktober is haar laatste werkdag op 

het Waterkasteel. Vanaf 12.15 uur staan de koffie 

en thee klaar om nog even gezellig samen een 

bakkie te doen. 

Wij wensen haar veel succes en wie weet komen 

we elkaar nog tegen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdagen en vakantiedagen: 

Herfstvakantie van 18- 28 oktober  

Studiedag SKDH 13 november  

 

 

Nieuwe kinderen en kinderen die naar de 

basisschool zullen gaan…. 

We verwelkomen: Pieter en Hannah. We hopen 

dat jullie een fijne en leerzame periode bij ons 

zullen hebben. 

Chase wordt op 1 oktober 3 jaar, Romano wordt 

15 november 4 jaar en gaat naar de basisschool. 

Allebei van harte gefeliciteerd en  

Romano veel plezier                                           

op de basisschool. 

 

 


