
Nieuwsbrief 

 

 
 

Hallo allemaal, 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor dit schooljaar. 

Wat was er een hoop gebeurd dit jaar. Wat begon als 
een normaal schooljaar, werd al snel een bijzonder 
jaar met tussendoor een lockdown. Wat waren we blij 

om na de lockdown de kinderen weer te mogen 
verwelkomen! Afgelopen periode hebben wij natuurlijk 
niet stilgezeten met de peuters. Wat wij gedaan 

hebben met de kinderen leest u allemaal in deze 
nieuwsbrief.  
 

Koningsspelen 
 
Met de Koningsspelen hebben de kinderen van de 

PSL een kroon geknutseld. Wat zijn ze mooi 
geworden. Vol trots liepen de kinderen met hun kroon 
rond in de klas. In de aula mochten de kinderen 

dansen met Louie van dansschool Rik Niks. Op het 
liedje van ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen. Vol 
bewondering keken de kinderen naar hem en dansten 

mee. 
 
De kinderen hebben ook nog heerlijk gesprongen op 

het springkussen buiten. Ook waren er buiten veel 
leuke spelletjes te beleven zoals: blikgooien, van grote 
blokken een toren bouwen en bellenblazen. De 

peuters hebben een leuke ochtend gehad. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Afval scheiden 
 
Het schoolthema was “beleef jouw natuurlijke 
omgeving” Het werd buiten geïntroduceerd door de 
Jutters op een hele leuke manier. 

 
De kinderen begonnen te dansen op de muziek en  
daarna vertelden ze met wat grapjes tussendoor over  

 
het afval scheiden. De Jutters stelden vragen aan de 
kinderen welk afval er in welk bak hoort Ook op de 

PSL zijn we bezig met het milieu.  
Om de kinderen nog meer bewust te maken waar het 
afval naar toe gaat  hebben wij samen met de kinderen 

het fruitafval naar de composthoop gebracht. 
 

 
 

Groei en bloei 

 
We hebben de afgelopen periode gewerkt met het 

thema “ Groei en Bloei”.  We hebben met de kinderen 

moestuintjes geplant en zaadbommen gemaakt. De 

kinderen vonden het heerlijk om de aarde te voelen. 

De zaadbommen mochten de kinderen op het 

voorplein gooien. Voor een mooi bloeiend schoolplein.  

  

De moestuintjes worden elke dag goed verzorgt door 

de peuters. En wat groeien ze goed.  
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Thema “Oef, wat warm” 

 
We hebben de afgelopen periode met de kinderen 
gewerkt aan het thema “Oef, wat warm”. En natuurlijk 

bij warm weer horen ijsjes. Zo was er een ijswinkel, 
waar de kinderen zelf ijsjes konden kopen en verkopen 
aan elkaar. Ook hebben de kinderen ijsjes geknutseld. 

In de zandtafel konden de kinderen zelf ijsjes  
scheppen.  

.  

 
Feestweek 
 
Op school was er een feestweek. De kinderen hebben 

meegedaan aan een speurtocht door de buurt. De 
kinderen gingen op zoek naar een plaatje van een vos 
met een opdracht. De kinderen deden goed mee en 

keken hun ogen uit. Zij vonden verschillende vossen 
met een opdracht zoals zing een liedje, spring 10 x, 
trek een gek gezicht en doe speel een instrument na. 

Na afloop kregen de kinderen een waterijsje.

 

FlexKids Ouderportaal 

Graag willen wij u erop wijzen dat alle ontwikkelingen 

en informatie, nieuwsbrieven rondom uw kind in het 

FlexKids ouderportaal wordt bijgehouden. Ook maken 

wij regelmatig foto’s van de activiteiten die we doen op 

de locatie en de foto’s willen graag delen met jullie via 

het ouderportaal. Wij kunnen alleen foto’s in het 

ouderportaal zetten als u toestemming heeft gegeven. 

Alle foto’s die worden gemaakt en geplaatst in het 

ouder portaal worden in een beveiligde omgeving 

opgeslagen.  

 

U kunt zich aanmelden via:  

www.skdh.nl/flexkids-ouderapp-ouderportaal 

 

Nieuw kinderen 

 

Afgelopen periode hebben wij een aantal nieuwe 

kinderen mogen verwelkomen. Dit zijn: Toon, Job, 

Novi, Eva, Djayden 

 

Welkom en veel plezier bij ons op de groep! 

 

 

Zomervakantie 
 
De vakantie is van 12 juli tot en met 20 augustus 

 

 
 

Wij wensen jullie allemaal alvast een hele 
fijne vakantie toe! 

 
Groetjes, 

Ga Man en Laura
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