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  December  2017  

  

Nieuwsbrief Kleine-Ikke  

 Beste ouders en verzorgers, 
Voor u ligt de nieuwsbrief van Kleine-Ikke. Via deze weg houden wij 
u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bijzonderheden bij 
Kleine-Ikke.  
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Sluitingsdagen 2017 
 

 Maandag 25 december  1e Kerstdag  
 Dinsdag 26 december  2e Kerstdag 

 
Sluitingsdagen 2018 
 

 Maandag 1 januari  Nieuwjaarsdag 
 Maandag 2 april   2e Paasdag 
 Donderdag 27 april  Koningsdag 
 Donderdag 10 mei  Hemelvaartsdag 
 Vrijdag 11 mei   Sluitingsdag 
 Maandag 21 mei  2e Pinksterdag 
 Woensdag 19 september Studiedag personeel 
 Dinsdag 25 december  1e Kerstdag 
 Woensdag 26 december  2e Kerstdag 

 

Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema december: :”Kerst en Oud en Nieuw”. 
 Vanaf 27 november is Pinar met verlof. 
 Op de site van Kleine-Ikke vindt u vanaf januari 2018 het nieuwe Pedagogisch 

Beleidsplan en het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 
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Kantoortijden 
 
Van Maandag t/m donderdag is kantoor bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op 
vrijdagochtend zijn we bereikbaar van 8.30 uur tot 11.30 uur. Is kantoor vanwege een vrije 
dag of ziekte niet bereikbaar dan zal de groep haar best doen om uw vragen te 
beantwoorden. Planningsvragen kunt u het beste mailen naar planning@kleine-ikke.nl.  
Ziekmeldingen graag tussen 7.00 uur en 8.00 uur doorgeven. 
 
LET OP: week 52 van 25 december t/m 1 januari is het kantoor van Kleine-Ikke gesloten. 
Voor vragen over uw kind of ziekmeldingen zijn de groepen wel bereikbaar. In week 1 is het 
kantoor weer bereikbaar. 
 
 

Facebook 
 

 
 
Op onze facebook pagina plaatsen wij regelmatig foto’s en houden wij u op de hoogte van 
de verschillende activiteiten op ons kinderdagverblijf.  
U kunt deze pagina onder andere vinden via de link op onze website: www.kleine-ikke.nl 
Kijk ook voor de sinterklaasfoto’s op facebook. 
 

Oudercommissie 
 
2017 Nadert haar einde weer.  
Graag blikken we als OC zijnde terug en ook vooruit naar 2018. 
We hebben ons met name bezig gehouden met het adviseren rondom de beleidsplannen in 
samenspraak met de directie. Onze adviezen en wensen zijn hierin meegenomen. 
In september hebben we voor het eerst een collecteweek gehouden om geld in te zamelen 
voor de dag van de leidster en Sinterklaas. Voor ons was dit een succes wat we vervolg gaan 
geven. 
We hebben 138,95 euro kunnen ophalen! Dank voor ieders gift. Hiervan hebben we leuke 
cadeaus kunnen kopen. 
Het thema voor de dag van de leidsters was: Maak een bloem. We hebben bloempotten 
kunnen kopen die we hebben gevuld met eigen gemaakte bloemen voor de groepen. 
De leidsters hebben chocolade bloemen gekregen. 
Voor Sinterklaas hebben we sint cadeaus gekocht voor de leidsters en de groepen. 
De verantwoording valt ook te lezen in de notulen van de oudercommissie op de website. 
 
Het Sinterklaasfeest was ook weer groots… Wat een feest voor onze kinderen en wat 
kunnen ze dansen! 
 
In 2017 hebben we van 3 leden afscheid genomen, namelijk Mariëlle, Adriana en Carmen. 
Wij danken hen voor hun inzet. 
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Voor 2018 zijn we op zoek naar ouders die de oudercommissie willen komen versterken. 
Heeft u vragen en/of interesse, neem dan contact met ons op. 
Dit kan via de mail op oc.kleine.ikke@gmail.com 
U kunt ons ook altijd aanspreken als u een van ons ziet lopen op Kleine-Ikke als we onze 
kinderen wegbrengen of ophalen. We staan u graag te woord. 
Onze foto’s zijn te vinden op de posters of vraag het de leidsters. 
 
Loopt u rond met een onderwerp wat u graag door de OC besproken wilt hebben, mail ons 
en we nemen contact met u op. 
We zijn er voor u en uw kinderen! 
 
Wensen wij u allen een mooie kerst en een goed en gezellig 2018!!! 
 
De OC kleine ikke. 
Dion, Marije, Saskia en Roel 
 

Droomwereld 
 
Op Droomwereld zijn we druk bezig met het thema kerst. Alle sinterklaasspullen zijn, na 
een zeer geslaagd feest, weer netjes opgeborgen en nu zijn we hard aan het werk om de 
groep te versieren met van alles moois. Kerstboompjes, kerstballen, rendieren en winterse 
mutsen die de kindjes hebben geknutseld, hangen door het lokaal en de glitters dwarrelen 
in het rond.  
In het nieuwe jaar moeten we straks helaas afscheid nemen van Ismail en Sebbe, zij gaan 
het peuter bestaan ontdekken op Reuzenstap en Elfentuin. Heel veel plezier!  
Gelukkig blijven we niet alleen achter en er komen natuurlijk ook weer nieuwe kindjes bij. 
Super gezellig!  
 

Wonderland 
 
We zijn nu sinds oktober een babygroep, en dat gaat erg goed! Wij vinden het fijn, en we 
merken dat de kindjes dat ook vinden!  
 
Het Sinterklaasfeest was geslaagd, en er is al druk geknutseld voor de kerst. Zo gezellig 
deze maand!  
 
Wij willen iedereen fijne feestdagen wensen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.  
Samen maken we er een top 2018 van!  
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Sprookjesboom 
 
Inmiddels is de nieuwe groep Sprookjesboom (flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 4 
jaar) al een paar maanden geopend. We hopen dat iedereen gewend is en het naar 
zijn/haar zin heeft. Wij, als leidsters, zijn gewend en hebben het idee dat de kinderen het 
ook prima vinden. 
 
Ondanks dat we bij Sprookjesboom met verschillende leeftijden te maken hebben, bieden 
we veel activiteiten aan die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Denk 
bijvoorbeeld aan knutselactiviteiten, kring, boekjes lezen, liedjes zingen (soms met 
muziekinstrumenten), gymles maar er is ook voldoende ruimte en tijd om vrij te spelen. 
Hiervoor hebben wij een speciale ruimte waar vooral de kinderen vanaf 1,5 jaar veel 
plezier hebben. Er staan een groot poppenhuis, keuken, boerderij, leeshoek, glijbaan, 
poppenhoek en natuurlijk blokken en een treinbaan. De kleinere kinderen kunnen 
ondertussen rondkruipen en spelen in een rustigere ruimte. Zo heeft ieder kind het naar 
zijn/haar zin. 
 
Corienne, Daniëlle, Ria en Miriam zijn de vaste leidsters van Sprookjesboom. Op maandag 
en vrijdag loopt Liza stage. We verwachten vanaf februari nog een stagiaire. Zodra dat 
definitief is, melden we dit op het memobord. 
 
In de weken voor kerst zijn we druk geweest met knutselen om het nog gezelliger te maken. 
Veel glitters, kerstboompjes en zelfs een heus rendier fleuren de groep op.  

 
Elfentuin 
 
De maanden vliegen voorbij, begin oktober zijn we een peutergroep geworden en nu zijn 
we alweer halverwege december. De kinderen vermaken zich goed op de groep, fietsen, 
boekjes lezen en sinds kort worden er ook spulletjes verkocht in de winkel op de groep. 
 
We gaan iedere ochtend in de kring om de dag met de kinderen door te nemen. De 
kinderen zijn hier al een beetje aan gewend; ze blijven steeds langer zitten en luisteren 
ook beter naar wat er wordt gezegd in de kring. De kring is zo een gezellig begin van de 
dag😃 
 
Hieronder op de foto een stukje vindingrijkheid van Mick. Het fietsje met de kinderwagen 
als aanhanger! 
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Drakenheuvel 
 
Het einde van 2017 is al bijna in zicht. Wat is het jaar snel gegaan en wat worden de 
kinderen toch al snel groot! 
In oktober zijn we gestart met de nieuwe peutergroep waar we nu nog meer activiteiten 
kunnen aanbieden. Knutselen, spelletjes spelen, kleuren oefenen, leren tellen en nog veel 
meer leuke dingen! 
De spannende periode van Sinterklaas is ook weer voorbij. We hebben veel geknutseld, 
liedjes gezongen en geleerd. De periode hebben we afgesloten met een gezellig 
Sinterklaasfeest. 
Ook hebben we al mogen genieten van de sneeuw! Wat was dat genieten zeg! 
Samen een sneeuwpop maken, sleeën en natuurlijk sneeuwballen gooien! 
Voor nu fijne feestdagen en een gelukkig 2018! Waar we weer een leuk en leerzaam jaar 
van gaan maken. 
 
Reuzenstap 
 
Wat hebben we een leuke periode achter de rug. Alles stond in het teken van Sinterklaas. 
We hebben pietenmutsen geknutseld zodat Sinterklaas goed kon zien waar alle kindjes van 
Reuzenstap zaten tijdens het Sinterklaasfeest. Ook hebben we pietengym gedaan waarbij 
we over daken liepen, door de schoorsteen kropen en geoefend met cadeautjes gooien. 
Toen was het zover: Sinterklaas kwam op bezoek. De kindjes van Reuzenstap hadden goed 
geoefend met dansen en zingen. De pieten die er waren, konden goed dansen en de kindjes 
van Reuzenstap dansten vrolijk mee. Het was een geslaagde middag. 
 
De afgelopen dagen hebben we genoten van de sneeuw. Er lag een dik pak. Hoewel het 
soms wat glad was hebben we heerlijk met de slee gespeeld. Nu zijn we hard bezig met 
mooie kerstknutsels. We plakken, verven en werken met mooite glitters. 
In januari beginnen we met Puk thema “Dit ben ik”. Hierbij gaan we kijken naar ons eigen 
lichaam en onze lichaamsdelen. 
 

Vakantieplanning BSO 
 
Woensdag 27 December 
Sneeuwpopjes knutselen 
Neem allemaal een witte (sportsok) mee, hiervan gaan we een mooie sneeuwpop maken. 
Donderdag 28 December 
Naar de trimbaan. 
- Doe allemaal je sportkleding aan! We gaan lekker sporten op de trimbaan en daarna 
natuurlijk ook nog even spelen in de speeltuin. 
Vrijdag 29 December: 
Cup cakes maken: 
- De laatste dag van 2017 op de BSO sluiten we al bakkend af met heerlijke cup cakes. Wie 
maakt het lekkerste cakeje? 
Dinsdag 2 Januari 
Nieuwjaarsborrel 
- De kinderen zullen deze dag allerlei lekker hapjes gaan klaarmaken. Vanaf 17.00 uur is er 
voor de ouders gelegenheid om te komen smullen van deze zelfgemaakte hapjes en elkaar 
een fijn 2018 toe te wensen. 
Mega fun spektakel 
- Met de jongste kinderen van de groep zullen we naar het mega fun spektakel gaan in 
sporthal de sypel. 
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Woensdag 3 Januari 
Schaatsen 
- Neem je schaatsen mee! Deze dag gaan we naar de schaatsbaan in Harderwijk. 
Donderdag 4 januari  
Nieuwjaarsborrel 
- De kinderen zullen deze dag allerlei lekker hapjes gaan klaarmaken. Vanaf 17.00 uur is er 
voor de ouders gelegenheid om te komen smullen van deze zelfgemaakte hapjes en elkaar 
een fijn 2018 toe te wensen. 
Vrijdag 5 Januari 
Sneeuwpopjes knutselen 
- Neem allemaal een witte (sportsok) mee,  
Hiervan gaan we een mooie sneeuwpop maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Belastingdienst 
 
Een reminder; denkt u eraan om de aangepaste tarieven voor 2018 door te geven aan de 
Belastingdienst? De wijzigingen kunt u doorgeven via de site van de Belastingdienst op 
www.toeslagen.nl. 

 
Breng- en Haaltijden 
 
Van 09.00-12.00 en van 13.00-16.00 hebben wij blokken waarin we een vast dagritme 
aanhouden op het kinderdagverblijf. Bij de babygroepen ziet de invulling hiervan er anders 
uit dan bij de peutergroepen. Om de rust op de groepen te behouden, willen wij u 
vriendelijk verzoeken om uw kind/kinderen voor 09.00 te brengen, tussen 12.00 en 13.00 te 
halen of te brengen en na 16.00 uur op te halen. Uitzonderingen daar gelaten. Dit geldt 
natuurlijk niet voor de flex groep Sprookjesboom. Alvast bedankt. 
 
 
 
 

Meenemen: 
 Een goed humeur 
 Regenlaarzen 
 Tip: Trek niet je mooiste kleren aan. 
 Witte sportsok 
 Sportkleding 
 Schaatsen ( op woensdag 3 januari) 

 
Het programma die er nu staat is onder 
voorbehoud. Het kan zijn dat er door het 
weer  of het aantal kinderen gekozen wordt 
om het programma te wijzigen. 
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IKK maatregelen 
 
Vanaf januari 2018 is het zover; dan gaan de maatregelen van de Wet Innovatie en 
Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in.  
Binnen de Kinderopvang in Nederland betekent dit dat er een aantal zaken worden 
aangepast of veranderd om de kwaliteit in de opvang te verhogen. Ook bij Kleine-Ikke 
zullen er een aantal veranderingen plaatvinden. Hieronder staan een aantal maatregelen 
uitgelegd. 
 
Het mentorschap 
Vanaf januari heeft elk kind op de kinderopvang en op de BSO een mentor. De mentor is 
een van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. Deze pedagogisch medewerker is 
voor u als ouder het eerste aanspreekpunt wat betreft het welzijn en de ontwikkeling van 
uw kind. Op de BSO is de pedagogisch medewerker ook het aanspreekpunt voor het kind 
zelf. De pedagogisch medewerker observeert en volgt het kind in zijn of haar ontwikkeling. 
Dit wordt gedaan aan de hand van observatie formulieren van “Kijk op Ontwikkeling”. 
 
Volgsysteem Kijk op Ontwikkeling 
Kinderen in de kinderopvang worden vanaf januari 2018 structureel gevolgd in hun 
ontwikkeling. Kleine-Ikke gebruikt hier de formulieren van Nationaal Expertisecentrum 
Leerplanontwikkeling (SLO) voor. In de loop van het jaar wordt u uitgenodigd om in een 
gesprek de ontwikkeling van uw kind te bespreken. 
 
Beleidsplannen 
Op de site van Kleine-Ikke staan vanaf januari 2018 2 nieuwe beleidsplannen: het 
aangepaste Pedagogisch Beleidsplan en een nieuw beleidsplan; Veiligheid en Gezondheid. 
Naast de de Risico Inventarisatie staan in dit beleidsplan de risico’s specifiek voor Kleine-
Ikke beschreven en de genomen maartregelen.  
 
3 Uurs-regeling 
In het Pedagogisch Beleidsplan staat ook de nieuwe 3 uurs regeling beschreven. 
Kinderopvangorganisaties moeten aangeven wanneer er mogelijk afgeweken kan worden 
van de Beroepskracht Kind Ratio (BKR).  
 
De BKR: voor verschillende leeftijden van kinderen binnen de kinderopvang en de BSO is de 
BKR berekend. Het komt er op neer; hoe jonger de kinderen, hoe kleiner de ratio. Een 
pedagogisch medewerker mag op de groep met 4 kinderen tot 1 jaar staan. Het aantal 
kinderen per pedagogisch medewerker neemt toe als de kinderen ouder worden. 

Hier is elk kinderdagverblijf aan gebonden. Er zijn echter uitzonderingen op een dag, denk 
bijvoorbeeld aan de pauzes van de pedagogisch medewerker of tijdens de haal en breng 
momenten van de kinderen. Het kan in deze situaties voorkomen dat er wordt afgeweken 
van de BKR. Er mag per dag maximaal 3 uur afgeweken worden van de BKR. In het 
Pedagogisch Beleidsplan staat beschreven wanneer wij mogelijk kunnen afwijken van de 
BKR.   
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Vriendelijk verzoek  
               
        

 Wilt u bij het brengen en halen de buitendeur goed sluiten? 

 Wilt u niet door de slaapkamer van Elfentuin gaan, dit is geen doorgang. 

 Wilt u bij binnenkomst op de babygroepen het schriftje op tafel leggen? 

 Wilt u graag alles van uw kindje voorzien van een naam? 

 Wilt u bij afwezigheid of ziekte u kind afmelden op 0341-754838 of per mail? 

 Wilt u stapvoets rijden op het terrein van Kleine-Ikke en rekening houden met de 
kinderen? 
 
 

 
 

 

 

Wij wensen u fijne Feestdagen 

 

 


