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Thema’s: Sinterklaas en Kerst 

5 december komt Sinterklaas aan bij basisschool de 

Dijk, wij krijgen een plekje aangewezen om ons op te 

stellen voor aankomst Sint. De kinderen mogen 

verkleed als Sint of Piet komen. Het is de bedoeling 

dat we om  08.25 uur buiten opgesteld staan en dat 

er  voor ieder kind een ouder of opa/ oma aanwezig 

is. Daarna gaan we naar de grote hal van school en 

verwelkomen we de Sint samen met de kinderen van 

de Dijk. De ouders kunnen naar het lokaal van 

Olleke Bolleke. Kinderen die niet alleen (zonder hun 

ouder) in de hal durven te blijven mogen mee naar 

het lokaal van Olleke Bolleke. Daar staat koffie, thee 

en drinken klaar voor de ouders, opa of oma.        

Sint en zijn Pieten komen daarna naar Olleke 

Bolleke en de kinderen krijgen een cadeautje.        

Na het vertrek van Sint en zijn Pieten gaan de 

kinderen die gewoonlijk niet op donderdag   

geplaatst zijn naar huis.  

Van maandag (16 december) tot en met woensdag 

18 december) vieren we Kerst op locatie en vrijdag 

gaan we alle kerstspullen opruimen voor de 

vakantie.  

Donderdag 19 december hebben we een 

Pyjamadag. Alle kinderen en docenten komen die 

dag in pyjama naar school. Wij sluiten hier bij aan.  

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en 

gezellige feestdagen, tot in het nieuwe jaar! 

Wij zijn er 6 januari weer…. 

Wendy, Suzanne, Anneriet en Elijan 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Sara (pedagogisch coach), 

Lea (pedagogisch trainer), Jody (pedagogisch 

beleidsmedewerker/coach) & Jacqueline 

 

Sluitingsdagen en vakantiedagen: 

maandag 23 december 2019 

t/m vrijdag 3 januari 2020 

 



 

 

 

 Wist U dat???? 

Ons nieuwe vaste nummer 0223-669985 is?   

We binnenkort niet meer te bereiken zijn op het 

mobiele nummer 06 – 86 89 04 49 

I.v.m. het werken van kinderen op het leerplein 

hebben we met school de afspraak dat de ouders   

van de PSL in het halletje wachten en wij de  

ouders daar gaan ophalen. 

We hebben inloop tot 09.00 uur en willen dan graag 

starten met de kring. We zingen het liedje “in de 

kring” en vragen U om het lokaal te verlaten. We 

doen dit omdat we merken dat de inloop steeds 

langer duurt en dit van de kindtijd afgaat, wij willen 

graag op tijd met onze activiteiten starten.  

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.  

Binnenkort krijgen wij luiers op de locatie voor onze 
kinderen, U hoeft dan geen luiers meer mee te 
geven. Wanneer dit precies in gaat hangt mede  
van de start van het nieuw te openen 
kinderdagverblijf af. U wordt nog geïnformeerd 
wanneer het ingaat.  

 
Er zijn ouders die geen 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.         

Op dit moment hebben wij twee stagiaires, 
Esmee op maandag en dinsdag tot eind november 
en Suzanne op donderdag en vrijdag.  

 
We hebben twee voorleesvrijwilligers, Lenie op 

maandagochtend en Nel op vrijdagochtend. Zij 

lezen de kinderen voor. De kinderen genieten van 

de aandacht om samen even een boekje te lezen 

en doen actief mee.  

Op de site van SKDH staan onder het kopje “voor 

ouders” bij downloads informatie vinden over o.a.de 

sluitingsdagen voor de PSL maar ook het 

pedagogisch beleid en het ziektebeleid.  

 

 

 

Voorstellen Elijan:  

Mijn naam is Elijan van den Nieuwenhuijzen, 

geboren in Eindhoven (U zult het aan de “zachte” 

G wel horen!) en woon met mijn gezin (Ik ben 

getrouwd, heb twee zonen van 23 en 22 jaar, én 

een leuke schoondochter) in Julianadorp. Ik heb 

twintig jaar op Noorderhaven gewerkt en in 2001 

heb ik de overstap naar de SKDH gemaakt. 

Ik heb op verschillende peuterspeel- en 

leergroepen gewerkt in Julianadorp en Den 

Helder, en na de Herfstvakantie ben ik begonnen 

op Olleke Bolleke. Een nieuwe uitdaging waar ik 

erg veel zin in heb. Leuk om samen met school 

aan de doorgaande lijn te werken en aan te 

sluiten bij de activiteiten die worden 

georganiseerd.  

We hebben al kennis gemaakt en mocht U vragen 

of opmerkingen hebben, kom gerust…….. 

Groetjes Elijan 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kinderen en kinderen die naar de 

basisschool zullen gaan…. 

Na de zomervakantie hebben we verwelkomd: 

Liz, Jaivy, Nina, Djuna, Maeve,, Fajen, Zoë,  

Rhylee, Jess, Rawan en Rose.  

We hopen dat jullie een fijne en leerzame periode 

bij ons zullen hebben. 

Jarigen in december en januari: Mayra, Rose, 
Keona, Rhylee en Jordy worden 3 jaar.  
Van harte gefeliciteerd!  
 
Faya gaat per 01 januari stoppen om naar school 
te gaan. Heel veel plezier op de basisschool, en 
wat leuk dat we blijven elkaar zien.              
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