
                                                                                                                               Nieuwsbrief – Oktober 2020 
 

Thema: ‘Dino’s’! 
 
De kinderen op de PSL zijn druk aan het werk over het thema Dino’s.  
We werken net als De Kluft over het thema ‘En toen…?’ van de Kinderboekenweek 2020. 

 
We hebben dino’s geknutseld, dino-fossielen gemaakt, een dino-kleurplaat gekleurd en stenen 
geverfd.  
De zandtafel met dino’s en dino-eieren is ook erg populair bij de kinderen. De eieren worden in het 
zand begraven en er komen allemaal gevaarlijke geluiden bij het dino-eiland vandaan. 
 
We hebben het boek over de ‘Gigantosaurus’ gelezen. De peuters vonden het een erg spannend 
verhaal. Ook hebben we een telboek gelezen over dino’s. 



Gevraagd; 
 
Heeft u voor uw kind thuis dino-voorleesboeken, dino’s, verkleedkleding of spelletjes over het thema 
dino’s die wij mogen lenen op de groep voor het thema? Dan zouden we daar heel blij mee zijn! 
 
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 Het Waterkasteel doen we dit. 
Bij een viering hoort vaak het uitdelen van een traktatie. 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 van deze feestelijke dag. 
 
 
Verjaardag kinderen; 
 
Chase is 1 oktober jarig en wordt 4 jaar. Van harte gefeliciteerd! Heel veel plezier op                      
basisschool De Kluft! 

 
Nieuwe kinderen op de PSL zijn; 
 
Jaimy, Benjamin, Caelan, Zoë en Rosa. Welkom bij ons op PSL het Waterkasteel.  
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons!! 
  
Herfstvakantie; 
 
Van maandag 12 oktober tot vrijdag 16 oktober 
 
Buiten spelen; 
 
Het regenachtige weer komt er weer aan. En het zou fijn zijn als de peuters met regenlaarzen naar 
school kunnen komen. Zo kunnen de kinderen met droge voeten buiten spelen en binnen zelfstandig 
hun laarzen uit trekken.  
 
Studiedag SKDH; 
 
Het afgelopen half jaar is heel anders gelopen als verwacht door het coronavirus . Door alle 
richtlijnen en voorschriften kan de jaarlijkse studiedag van SKDH ook niet door gaan, die gepland 
stond voor donderdag 12 november. Voor u betekent dit dat uw kind donderdag 12 november 
gewoon naar de PSL kan komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Laura  


