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Wist u dat 18 leidsters geslaagd zijn 
voor hun BHV cursus en ze ook alle 18 
zijn geslaagd voor hun kinder EHBO! 

De nieuwe bedjes zijn geplaatst! 

De verbouwing al aardig op schiet! 

Sprookjesboom geheel is ingericht door 
de vaste leidsters van de groep en wij 
het resultaat erg mooi vinden! 

 

 

 

Nieuws van Kleine-Ikke 

Geachte ouders 

Voor u ligt de nieuwe versie van de 
nieuwsbrief van Kleine-Ikke. Via deze 
weg zullen wij u halfjaarlijks op de 
hoogte houden van de laatste 
ontwikkelingen en bijzonderheden 
binnen de BSO en het KDV. 
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Komende 
evenementen 

 18-28 jan. Nationale 
voorleesdagen 

 

Wij zijn 
gesloten op 

  



Pinar, Lizet en Marjan zijn de vaste 
gezichten van Wonderland. Op dinsdag 
tot en met vrijdag hebben we een 
stagiaire; Kenar, zij blijft tot juni 2012 
bij ons. Op maandag komt Marleen bij 
ons stage lopen! Wij zijn erg blij met 
onze stagiaires! Sint en piet zijn weer 
naar Spanje en wij hadden de groep 
feestelijk versierd voor de kerst.  Wij 
zijn druk bezig geweest om met de 
kinderen te knutselen. Overal op de 

Nieuws van Wonderland 

Natuurlijk ook een berichtje van 
Elfentuin. Wat een gezellige en drukke 
tijd! Allereerst hebben we natuurlijk 
Sinterklaas gevierd, wij vonden het erg 
gezellig en fijn dat er zoveel ouders en 
kinderen waren. Wij zijn druk aan het 
knutselen geweest voor kerst en de 
kinderen zullen dan ook regelmatig 
thuis zijn gekomen met verf en/of 
glitters hier en daar. Verder vieren we 
deze maand veel verjaardagen en 

Nieuws van Elfentuin 

Nieuws van  Drakenheuvel 

“Om de aandacht 

van de lezer vast 

te houden, kunt u 

hier een 

interessante zin of 

quote uit het 

verhaal plaatsen.”  

Bijschrift met uitleg 

over afbeelding of 

illustratie. 

Pagina 2 van 4 Nieuwsbrief  Kleine-Ikke 

groep zagen we glitters liggen en uw 
kind zal vast en zeker ook weleens 
onder de glitters en verf hebben 
gezeten! Op dinsdag 13 december is juf 
Lizet bevallen van een gezonde zoon 
genaamd Tyrell, we gaan met de 
kinderen iets moois maken voor haar. 
Wij wensen iedereen een gezond 2012 
toe! 

Groetjes Pinar, Lizet, Kenar, Marleen en 

Marjan. 

zetten veel kinderen hun eerste stapjes. 
Gelukkig hebben we onze stagiaires 
Marjolein op maandag, dinsdag en 
woensdag en sinds kort Marleen op de 
donderdag en vrijdag. Natuurlijk zijn 
Nadine, Ria en Kathy er ook nog met z’n 
drieën en zo vormen we samen een leuk 
team. Er gebeurd dus genoeg op de 
groep.  

Het allerbeste gewenst voor het nieuwe 
jaar. Lieve groetjes Kathy, Ria, Nadine, 
Marjoloen en Marleen 

 

Nieuws uit de groepen 

Nieuws van Droomwereld 

 

Wij van de groep Drakenheuvel willen 
ons even voorstellen. Sarina van de Veer 
werkt vier dagen, maandag tot en met 
donderdag op de groep. Janneke van 
der Weide werkt vier dagen, maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Wij 
vinden het erg leuk om met de kinderen 
te knutselen en zo de groep gezellig aan 
te kleden. Wij wensen iedereen een 
gelukkig en gezond nieuwjaar en samen 
met de kinderen gaan wij er een 

knallend 2012 van maken.  

Groetjes Sarina, Janneke en Manon 

 

Lissy, Laura de Zwaan en Laura van de 
Horst zijn de vaste leidsters van 
Droomwereld. Jessica is ook een bekend 
en vertrouwd gezicht voor de kinderen 
en ouders/ verzorgers. Daarnaast staan 
Leonie en Anne, onze stagiaires vast op 
de groep. Onze groep heeft 
verschillende hoeken waar de kinderen 
kunnen spelen. Zoals de babyhoek voor 
de kleinsten met onder andere de 
babygym en een speelkleed. Een 

keukentje met kookgerei en een 
leeshoek met boekjes en puzzels voor 
de grotere kinderen. Wij veranderen de 
hoeken regelmatig, zodat de ruimte 
uitdagend blijft om in te spelen en te 
ontdekken. Genoeg plezier voor groot 
en klein.  

Groetjes Lissy, Laura, Laura, Jessica. 
Leonie en Anne. 

 



Sprookjesboom, de 

nieuwe babygroep, 

versiert door….. 
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Sinds 1 november is er een babygroep 
geopend genaamd: Sprookjesboom. 
Vanaf november is Miranda Schweitz op 
deze groep begonnen en vanaf januari 
zal Yvonne Halfwerk erbij komen, zodat 
er altijd een vast gezicht is. De 
kinderen die nu op de groep zijn 
begonnen zijn al aardig gewend en de 
kinderen hebben het goed naar hun zin. 
Wij zijn druk bezig om de groep nog wat 
aan te kleden zoals bijvoorbeeld de 

Nieuws van Sprookjesboom 

fotowand met de voetjes van de 
kinderen met daarbij een foto op de 
muur. Vanaf januari zullen er weer veel 
nieuwe kinderen starten 

Wij hebben er veel zin in om er samen 
met de kinderen een leuke tijd van te 
maken. Mocht u vragen hebben of wilt u 
de groep eens zien? Kom dan gerust 
eens bij ons langs. Voor nu wensen wij 
iedereen prettige feestdagen en een 
gezond nieuwjaar. Groetjes Miranda en 
Yvonne. 

De groepen Reuzenstap en Kikkersprong 
zijn het laatste stapje tot aan de 
basisschool. Daarom werken de vaste 
leidsters; Reinou Visser en Marije 
Horsting, samen met de stagiaires 
Stephanie Nijdam en Shirley Brinkman 
aan de Uk en Puk methode. Deze 
methode werkt op een speelse en 
leergierige wijze aan verschillende 
thema’s. Elke vier weken hebben we 
een ander thema dat te zien is op het 

Nieuws van Reuzenstap & Kikkersprong 

themabord. Naast de verschillende 
activiteiten is er ook nog veel ruimte 
om lekker vrij te spelen, te puzzelen, te 
kleuren en te kleien. De juffen zijn dol 
op knutselen en buiten spelen dus dat 
komt ook veel aan bod. Een veilige en 
gezellige sfeer vinden we erg belangrijk 
op de groepen. Gelukkig zet iedereen 
zich daar hard voor in. Zo blijft het voor 
de kinderen steeds plezier om te komen 
en natuurlijk ook voor de leidsters. 
Groetjes Reionou en Marije 

  

 
Wij zijn de BSO, onze BSO bestaat uit 
twee groepen, Retro met kinderen van 4 
tot 6 jaar en Funky met kinderen van 7 
tot 12 jaar. Op dit moment is Retro de 
grootste groep. De vaste leidsters zijn 
Sanne en Tugba. Ook heeft de BSO 2 
stagiaires, Ils en Valerie. Vanaf 19 
december kon de BSO eindelijk gebruik 
gaan maken van hun nieuwe ruimte. De 
kinderen zijn erg blij met de nieuwe 
ruimte en zeker met het nieuwe 

Nieuws van de BSO 

speelgoed. We gaan het komende jaar 
weer veel leuke dingen doen met de 
kinderen. 

Groetjes Sanne, Tugba, Ilse en Valerie 

 

  

 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
    

 
 

Verzoekhoek 
 Wij willen vragen of u de spullen van uw kind kunt labelen. Het gaat hierbij om alle 

spullen die uw kind van thuis meeneemt, bijvoorbeeld flessen, doppen van flessen, 
spenen, sjaals, handschoenen en dat wat er nog meer mee gaat van thuis. De 
leidsters weten niet altijd van wie wat is en op deze manier hopen we dit 
overzichtelijker te krijgen. Hierbij een aantal websites waarop u labels kunt 
bestellen: www.cottontrends.nl, www.goedgemerkt.nl, www.labelfriends.nl. 

 Het slechte weer heeft zijn intrede gedaan en nu vragen wij u of u de slofjes van 
uw kind weer mee kunt nemen naar Kleine-Ikke. 

 Mocht u nog kleding overhebben van uw kind/kinderen waar u niks meer mee doet 
en u denkt erover om ze weg te doen. Wij zijn er erg blij mee als reserve kleding. 

 Wilt u erop letten dat u niet te hard rijdt op het terrrein van Kleine-Ikke. 
 

Even voorstellen, onze nieuwe medewerkers 
-Mijn naam is Conny Andreas en ik werk nu sinds 7 November bij Kleine Ikke. Zoals jullie 
misschien al wel weten ben ik niet één van de jongste meer, en schroef op deze manier de 

gemiddelde leeftijd aardig omhoog…  
 Ik woon met mijn partner in Harderwijk en gezamenlijk hebben wij 3 heerlijke pubers, een 
zoon van 19 jaar en een dochter van 17 jaar en van mijn partner een zoon van 18 jaar.  
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met de hond naar het bos te gaan (gelukkig wonen wij 
daar dichtbij).  Maar uiteraard is gezellig winkelen , lekker uit eten gaan of heerlijk op de 
bank een film kijken ook één van mijn favorieten bezigheden. 
Waarom  Kinderopvang………!   
 Ik werk nu al 26 jaar met kinderen in alle leeftijden en ik vind het heerlijk. Dit omdat 
iedere leeftijd weer een andere uitdaging heeft. Zoals kinderen te boeien, uit te dagen tot 
alle ontwikkelingen en natuurlijk hun vaardigheden  en sociale ontwikkelingen aan te leren. 
Ook vind ik het leuk om ze geborgenheid en een veilige omgeving aan te bieden en 
daardoor een goede band met de kinderen op te bouwen. 
Dus jullie begrijpen dat ik me bij Kleine Ikke prima kan uitleven en mij absoluut thuis voel. 

- Ik zal me even voorstellen ik ben Iris Bastiaans en kom oorspronkelijk uit Brabant. Ik ben 

sinds half oktober bij kleine ikke komen werken als oproepkracht. Sommige van jullie zullen 
we wellicht al gezien hebben op de verschillende groepen. Per 1 januari kom ik fulltime als 
oproepkracht werken bij kleine ikke. Ik ga dan ook samenwonen met met vriend in Putten.  
 

Het doel van een nieuwsbrief is gericht 
informatie over te brengen op een 
specifieke doelgroep. Met een 
nieuwsbrief kan een school bijvoorbeeld 
het contact met de ouders verder 
versterken. 

Kies eerst een korte titel voor de 
nieuwsbrief, bijvoorbeeld 
"Schoolnieuws" of “Weer naar school”. 
Denk ook aan het thema van de 
nieuwsbrief. Over welke onderwerpen 

Oudercommissie 

 

KDV Kleine-Ikke & 

I.K.K.E. BSO 

Melis Stokelaan 93 

3842GL Harderwijk 

 

Telefoon: 

0341 – 754 838 

E-mail: 

info@kleine-ikke.nl 

www.kleine-ikke.nl 

 

wilt u het gaan hebben met de ouders 
en verdere familie? 

Ga vervolgens na hoeveel tijd en geld u 
aan de nieuwsbrief wilt besteden. Op 
basis hiervan kunt u bepalen hoe vaak 
de nieuwsbrief moet verschijnen en 
hoeveel pagina's deze moet beslaan. 

Met de nieuwsbrief brengt u ouders op 
de hoogte van belangrijke taken en 
gebeurtenissen in de klas.  

 

http://www.cottontrends.nl/
http://www.goedgemerkt.nl/
http://www.labelfriends.nl/


Hiervoor heb ik in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking 
gewerkt. Echter miste ik hier de uitdaging en de kans om mijn creativiteit kwijt te kunnen. 
Ik vond de ontwikkeling van kinderen altijd al erg leuk. Vandaar dat ik de terugkeer heb 
gemaakt naar de kinderopvang en dus bij kleine ikke ben gaan werken!  
Buiten het werk om speel ik graag een balletje hockey en ga graag op vakantie. Zowel op 
wintersport om lekker te skieen als in de zomer lekker te zonnen. 
Verder hoop ik bij kleine ikke een hele leuke tijd tegemoet te gaan, waar ik de kinderen 
leuke dingen kan leren, maar wellicht zij mij ook!  
 

 
Nationale voorleesdagen 2012 van 18 januari t/m 28 januari 2012  


