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Beste ouders, even een berichtje van Wendy, 
Anneriet en Elijan.  
Wat hebben we elkaar al een tijd niet gezien, we 
missen de kinderen en het werk. We hebben wel 
voorbereidingen getroffen dat als we weer gaan 
starten alles opgeruimd en fris zal zijn.  
De  jarigen tijdens deze periode hebben we een 
verjaardagskaart gestuurd om te laten zien dat we 
ze niet vergeten zijn.  
De ouders van Maeve en Nina stuurden foto’s via 
de mail om even de groetjes te doen namens de 
meiden. Wat een superleuk idee! En daar worden 
wij heel blij van! Dus…....laat gerust wat van je 
horen! We checken dagelijks de mail.  

 
 
Terugblik thema Kunst:  
 
Wat hebben we genoten van het  thema “Kunst”. De 
kartonnen doos inrichten als museum, spelen met de 
familie Pluis en vormen herkennen. Vooral de handjes 
verven van “blauwtje en geeltje”. De kinderen waren 
verrast hoe de kleuren op hun handen veranderden.  
 

 

 
 
 
Verkleedfeest:  
 
We hebben twee fantastische dagen gehad! Wat 
waren de kinderen mooi verkleed. Ze genoten van de 
modeshow (voor één keer mochten ze op de tafel 
lopen), we hebben gedanst, ze mochten zichzelf 
schminken en hebben een ketting van Nibbitringen 
gemaakt. En als klapper van het feest waren er 
pannenkoeken gebakken door twee moeders, en die 
waren héérlijk! We hebben Iedereen hier foto’s van 
gemaild, deze zijn voor eigen gebruik!  

 

Gymen met de vrijdaggroep:  
 
In de maanden maart en april stond op de agenda om  
met de vrijdaggroep sportlessen te gaan volgen. Deze 
zouden worden gegeven door eerstejaars leerlingen 
van het ROC Sport en bewegen. Wij zouden vaste 
studenten voor onze groep kinderen krijgen. We 
zouden ongeveer een uur weg zijn. De lessen duren 
30- tot 45 min. Daar komt het brengen en halen (met 
SKDH- busjes) naar sporthal de Brug bij. Anneriet en 
Elijan blijven bij de peuters in de sporthal.  Of de 
sportlessen  nog door zullen gaan en op welke dagen 
hoort U van ons zodra wij ook meer weten. 
.  

Thema: Eet smakelijk! 
 
Basisschool De Dijk startte met het thema Olympische 
spelen, met als onderdeel ”eten”, wij zouden hier bij 
aansluiten met het thema ”Eet smakelijk!”.  
Wij wilden de link van gezond eten naar sporten 
maken. We hadden veel boekjes over sporten en eten 
bij de bieb gehaald.  

 
We starten met het verhaal over Geit die jarig is. Zijn 

vrienden Koe, Haas, Kip en Paard gaan soep voor 

hem maken. Zij dekken de tafel en versieren de 

schuur. We lazen in de grote kring en in kleine 

groepjes.  

Dit hebben we nog gedaan en daarna hield het op… 
Hoe het nu verder zal gaan is nog onduidelijk, zodra 
de locatie weer open zal gaan kijken we hoe wedit 
weer op pakken.  
 
Ook dit is op dit moment onduidelijk:   
Op 9 april is er een gezamenlijke afsluiting met school 
van 17.00 – 18.00 uur en worden alle ouders 
uitgenodigd om in de klas te kijken naar de activiteiten 
die we gedaan hebben.  
 
 
Telefoonnummer 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 op dit moment niet telefonisch te 

bereiken maar wel via de mail: 

Ollekebolleke@skdh.nl We kijken dagelijks! 
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Vakanties en vrije dagen 2020 

Pasen maandag 13 april 2020   
Mei vakantie maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020  
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020 
 
Maandag 4 mei zijn wij geopend! 

(De sluitingsdagen van de PSL kunnen in 2020 
afwijken van de sluitingsdagen van school!  
Wij zullen dit in onze nieuwsbrieven vermelden).  
 

 

Nieuwe luizenzakken:  
 
In het kader van de doorgaande lijn en het 
samenwerken met basisschool De Dijk is er 
afgesproken dat alle  kinderen een nieuwe luizenzak 
van de basisschool krijgen. Blauw voor de jongens en 
roze voor de meisjes. Wij voorzien de luizenzakken 
met de naam van uw kind.  De luizenzakken worden 
dan op de PSL gebruikt en gaan vervolgens met uw 
kind mee naar groep 1. Het is de bedoeling dat de 
luizenzakken op onze locatie blijven en niet zoals 
voorheen mee naar huis! De luizenzakken hangen ’s 
ochtends klaar bij de kapstok.  

 

Nieuwe kinderen en kinderen die naar de 

basisschool zullen gaan…. 

In maart en april  verwelkomen we Dana, Zoilayverley, 

Elijah en Eleysa. We hopen dat jullie een fijne en 

leerzame periode bij ons zullen hebben. 

Jarigen in maart en april:  
 
Rawan, Liviënna en Björn zijn 3 jaar geworden,  
Fajen en Sterre-Lynn worden 4 jaar en gaan naar de 
basisschool. Tot ziens, heel veel plezier op de 
basisschool maar we gaan elkaar vast nog op het 
schoolplein zien.  
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
    

 
 
 

 

Voorstellen nieuwe stagiaires:  
 

 

          
 
Op maandag en dinsdag: 
 
Hallo allemaal! Ik ben de nieuwe stagiaire bij PSL 
Olleke Bolleke. Mijn naam is Dylaila Papo en ik ben 17 
jaar. Ik volg de opleiding Pedagogisch Medewerker 
niveau 4 op het ROC Kop van Noord-Holland in Den 
Helder. Ik volg deze opleiding, omdat ik het onwijs leuk 
vind om met kinderen te werken en ik mij graag beter 
wil ontwikkelen en meer dingen wil leren op dit gebied. 
Ik ben nu bezig met mijn eerste jaar van deze 
opleiding en de opleiding duurt in totaal 3 jaar.  
 
 
 

 
       
En op vrijdag werkt Shirley Steenbakkers bij ons:            
Ik ben 18 jaar en woon in Juliandorp bij mijn ouders en 
broertje. Ik zit op het Horizon College in Alkmaar en 
volg de opleiding Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang niveau 3 en zit in het tweede jaar. Ik kijk 
erg naar uit om stage te lopen op PSL Olleke Bolleke. 

 
We hopen dat Dylaila en Shirley een leuke en 
leerzame periode op PSL Olleke Bolleke zullen 
hebben.                

                                                                              

 


