
Nieuwsbrief 

 

Augustus/september 2020 
 
Hallo allemaal, 
 
De zomervakantie is weer voorbij. 
Wij hopen dat jullie heerlijk hebben 
kunnen genieten van deze mooie 
en vooral warme zomer! 
 

 
 
Helaas is het Corona virus nog niet weg en moeten we 
ons nog steeds aan de maatregelen van het RIVM en 
de richtlijnen van SKDH houden. Voor onze locatie 
betekend dit dat er wanneer er kinderen op de PSL of 
op school zijn geen volwassenen in de het gebouw 
mogen. Tot een nader te bepalen moment zullen wij 
geen koffie/knutsel ochtend houden. Wij zullen u 
middels onze themabrief op de hoogte brengen van 
het nieuwe thema. Ook zullen we regelmatig leuke 
foto’s plaatsen in het ouderportaal en op sociaal media 
zodat u er toch een beetje bij bent.  
 
 
 
 

Nieuwe ingang via het hek:  
 
Psl de Woelwaters heeft een nieuwe ingang.  Als u 
voor de school staat in 
het rechterhek de 
toegang voor de PSL. U 
ziet hier ook de vlag van 
SKDH hangen. U kunt 
vanaf deze ingang 
doorlopen tot de deur 
om daar de kinderen 
weg te brengen of op te 
halen.  
 
 
Denkt u wel aan de 1,5 
meter afstand bij het 
halen en brengen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen: 
 
Vanaf maandag 17 augustus is BSO/VSO ’t Tuselant 
feestelijk geopend. Dionne komt hier te werken en zij 
wil zich graag voorstellen. 
 
Ik ben Dionne, 20 jaar oud en ik woon in Den Helder. 
Ik heb pedagogiek gestudeerd aan de Hogeschool van 
Amsterdam en heb 
gedurende deze opleiding 
veel gewerkt met kinderen 
rond de 
basisschoolleeftijd. Mijn 
hobby’s zijn boeken lezen, 
muziek luisteren en 
afspreken met vrienden. Ik 
heb er heel veel zin in om 
op BSO ’t Tuselant te 
komen werken. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe thema: 
 
Het nieuwe thema ‘”Welkom Puk “ start maandag 24 
augustus 2020 en duurt t/m vrijdag 2 oktober 2020 
In dit thema maken de kinderen kennis met Puk. 
Sommige kinderen kennen Puk al, andere kinderen 
nog niet. Samen gaan we Puk wegwijs maken in de 
groep. De kinderen laten aan Puk zien waar het 
speelgoed staat en helpen mee om de groepsruimte 
gezellig te maken. Met elkaar ruimen we op en zingen 
daarbij het opruimlied. We ontdekken waar en 
waarmee we kunnen spelen, hoe we opruimen en 
wanneer we iets moeten schoonmaken. De Kinderen  
maken een kunstwerk voor aan de muur.  
 
Het voorleesverhaal “Tom wil zijn jas niet uittrekken”  
gaan we voorlezen aan de kinderen en naspelen met 
de kinderen. Het verhaal gaat over Tom die zijn jas 
niet uit wil doen wanneer 
hij voor het eerst in het 
kindercentrum is. De 
kinderen proberen van 
alles om hem op zijn 
gemak te stellen. 
Uiteindelijk geeft Kofi hem 
een blauwe ballon om mee 
te spelen en dan trekt hij 
zijn jas uit. 
 



 

 

Verjaardag kinderen: 

 
Djayley en Djaidy zijn 15 augustus 3 jaar geworden. 

Nog van harte Gefeliciteerd!  

Milayka wordt 09 september 4 jaar en zij gaat  dan 

naar basisschool, wij wensen haar heel 

veel speel- en leer plezier op 

basisschool ’t Tuselant. 

 

Verder heten wij Shianty, Niels, Jaivy, 

Bentley en Jaere’maijah welkom bij 

ons op de groep . Wij wensen jullie  een 

fijne tijd bij ons op PSL De Woelwaters 

                               
 

Trakteren op de groep: 
 
In onze organisatie zijn vieringen, zoals bijvoorbeeld 
een verjaardag of het nemen van afscheid, een 
gebeurtenis waar wij graag met de kinderen bij 
stilstaan. Ook bij PSL de Woelwaters doen we dit ook. 
Bij een viering hoort vaak het uitdelen van een 
traktatie. Dit is uiteraard vrijblijvend en niet verplicht. 
Helaas geldt voor deze bijzonder tijd ook een 

aanpassing in het traktatiebeleid.. De kinderen mogen 

daarom alleen voorverpakte traktaties meenemen en 

de ouders/ verzorgers kunnen er helaas nog niet bij 

aanwezig zijn. Wel zullen wij foto’s maken en deze in 

ouderportaal plaatsen, zodat u toch nog een paar 

leuke foto’s heeft van deze feestelijke dag.  

Wij danken u voor uw begrip.  

        

Met vriendelijke groet;  

De pedagogische medewerkers: Diana en Leah 

 

 

 

 


