
 

 

                                                                                                                          Nieuwsbrief Januari / Februari        

 

Terugblik thema: Feest 

Voor de kerstvakantie hebben wij thema “Feest’ afgerond met als afsluiting de kerstmaaltijd 

met de kinderen en ouders. Wat had iedereen weer lekkere hapjes meegebracht. Ik hoop dat 

iedereen heeft genoten van de feestdagen en wij maken er dit jaar ook weer één groot feest 

van. Ook wens ik iedereen nog de beste wensen voor 2020 toe. 

   

Nieuw thema: Winter 

We zijn het nieuwe jaar gestart met het thema winter. De thema’s lopen gelijk met de 

kleuterklassen. In de huishoek hebben we winterse verkleedkleding liggen zoals een muts, 

sjaal en wanten. Zo kunnen de kinderen oefenen met het aan en uittrekken hiervan. De 

huishoek is op 29 januari eventjes veranderd in een verkleedhoek voor Het Verkleedfeest. 

We leren de kinderen liedjes over de winter zoals “ Dag meneer de sneeuwman” en “Ik 

bibber, bibber, bibber”. De zandtafel is omgetoverd tot een wintertafel. Met watten als 

sneeuwballen en winter mini’s om mee te spelen. De kinderen hebben glazen potjes wit 

geverfd en dat is een sneeuwpop geworden. 

    

 



 

Oudercommisie: 

In de oudercommissie zitten Samantha (moeder van Chase), Marianne (moeder van Senn) 

en Nora ( moeder van Emma). Als er nog meer ouders het leuk vinden om op de groep te 

helpen met activiteiten, uitstapjes of het uitdelen van de KiekeBOO boeken dan kunt u altijd 

bij mij terecht om op te geven! 

 

Voorleesvrijwilligers: 

De kinderen en ik zijn erg blij met de voorleesvrijwilligers. Dit doet Brenda iedere maandag 

en Bob op iedere dinsdag t/m donderdag ochtend. 

 
 

Nationale Voorleesdagen: 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen, die landelijk zijn gestart op woensdag 22 januari 2020, 

leest iedereen voor uit Het Prentenboek van het jaar Moppereend   

 

 
 
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig 

naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist 

proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil 

meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het 

gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje 

boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ 

zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst 

los: regen, dansende dieren in de plassen en een 

regenboog.  Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook 

worden, ooit komt er een einde aan. 

 

 
 

Het Verkleedfeest!  
 
Wat was iedereen weer mooi verkleed 

voor Het Verkleedfeest en wat hebben 

we het leuk gehad. We hebben gedanst 

met de kinderen en spelletjes gedaan. 

De oudste kinderen van de PSL hebben 

ook spelletjes samen met groep 1/2 mee 

gedaan.  Ze hebben met ballonnen 

gegooid, geklommen in de gymzaal en 

wat lekker gegeten en gedronken. Wat 

was het een feest. 

 



 
Belangrijke Data:  
 

- De voorjaarsvakantie is van 17 tot 21 februari, de PSL is de hele week gesloten.  

 

- Op woensdag 29 januari mogen alle kinderen verkleed komen tijdens Het Verkleedfeest. 

  

-Kiara onze stagiaire is donderdag 30 januari voor het laatst op de PSL. We zullen je missen 

en wensen je veel plezier op je nieuwe stage. 

 

-Cato komt vanaf 3 februari voor het eerst stage lopen elke maandag en dinsdag op de PSL. 

 

Nieuwsbrief: 
 

Op de website van Meerwerf Basisschool De Kluft kunt u kijken naar de maandelijkse 

nieuwsbrief van PSL het Waterkasteel: 

 

- dekluft.meerwerf.nl; 

- Zoek onder ouders; 

- Nieuwsbrieven inpandige peuterspeelleergroep en BSO 2019-2020.  

 

Huishoudelijke Mededelingen:  
 

- Wilt u regenlaarzen meenemen voor het buitenspelen. Zodat u kind geen natte voeten 

heeft. 

- Het zou fijn zijn als alle kinderen een eigen setje reserve kleding mee krijgen in een tas 

zodat, mocht het nodig zijn, we deze kunnen pakken. 

Welkom op PSL Het Waterkasteel 

Stan Reuvers en Daley Nieste: Ik wens jullie veel speel en leerplezier op PSL Het 

Waterkasteel! 

Van harte gefeliciteerd: 

Kim Siemens wordt 23 februari 4 jaar en Nea Winkelaar is 21 januari 3 jaar geworden. 

 

 

 



Pedagogisch team: 

Vanuit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is het 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 te voeren pedagogisch beleid. 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.  

  

 

Van links naar rechts: Sara (pedagogisch coach), Jody (pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach) & Jacqueline (pedagogisch beleidsmedewerker/aandachtsgebied 

zorg) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Laura van PSL het Waterkasteel  

 


