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Febr uar i  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 17 april  2e Paasdag 
 Donderdag 27 april  Koningsdag 
 Donderdag 25 mei  Hemelvaartsdag 
 Vrijdag 26 mei   Sluitingsdag 
 Maandag 5 juni   2e Pinksterdag 
 Woensdag 20 september Studiedag personeel 
 Maandag 25 december  1e Kerstdag 
 Dinsdag 26 december  2e Kerstdag 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema januari/februari: ”Winter”. 
 Thema maart/april: “Sprookjes en Lente”. 
 Amanda is vanaf week 5 weer terug van haar verlof. 
 Bertine is 20 januari bevallen van een dochter Nora Eva. 
 Leonie gaat per 1 maart een nieuwe uitdaging aan we wensen haar veel succes. 
 Op de site van Kleine-Ikke vindt u de inspectierapporten 2016 van de GGD. 
 Het aangepaste Pedagogisch Beleidsplan vindt u ook op de site van Kleine-Ikke. 
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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. 
 
 

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 
19 januari zijn er veel bomen gekapt op het terrein van Kleine-Ikke de kinderen vonden het 
reuze interessant. 
 

Belastingdienst 
 
U heeft van ons een nieuwe opgave en kostenoverzicht voor 2017 gehad. Hierop vindt u alle 
benodigde informatie voor de aanvraag van de Kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst 
toeslagen. De toeslag is door de belastingdienst aangepast. De wijzigingen zijn te vinden op 
www.toeslagen.nl 

 
Nationale voorleesdagen 
 
25 januari hebben we mee gedaan aan de nationale voorleesdagen. We zijn begonnen met 
een voorleesontbijt en hebben lekker een krentenbolletje of een banaantje gegeten. Het 
boek “De kleine walvis” was het thema boek. 
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Nieuws van de groepen 
 
Hoe gaat het op Sprookjesboom? 
De eerste maand(en) van het nieuwe jaar zijn alweer om. Er zijn nieuwe kindjes 
bijgekomen en helaas ook kindjes naar andere groepen overgegaan. Het is elke dag een 
feestje om op de groep te zijn en voor de kindjes te zorgen. 
 
Natuurlijk kunnen baby’s ook knutselen! 
Van de voetjes hebben we pinguïns gemaakt en lekkere warme wanten van de handjes. 
Soms kriebelde de verf wel…. 
 

    
 
Tijdens de nationale voorleesdagen hebben we de baby’s voorgelezen, wat vinden ze dat 
leuk.  
 
Op Elfentuin zijn we druk geweest met het thema winter. We hebben mooie schaatsen, 
pinguïns, mutsen en wanten gemaakt. Wat hebben de kinderen mooi gestempeld, geplakt 
en geverfd. In het diepste geheim hebben we ook nog wat moois gemaakt voor valentijn 
met een lief gedichtje: 
“Ook al ben ik eigenlijk nog veel te klein om mee te doen aan valentijn.  
 Als ik jullie zie word ik reuzeblij, jullie zijn de liefste papa en mama voor mij!” 
 
Verder is klimmem op het moment favoriet, vooral bij de 1-jarige kindjes. De blauwe bank 
staat nu voor het raam en het is natuurlijk erg leuk om daar op te klimmen en naar 
bijvoorbeeld de trein te kijken. 
 
We willen de ouders van Isa en Bente feliciteren met de geboorte van hun derde dochter. 
Bente is nu ook een grote trotse zus! 
 
Oproepje voor het knutselen we willen graag restjes wol en deksels groot/klein van 
bijvoorbeeld groente/olvarit/appelmoes potten. 
 
Al met al veel drukte, actie maar vooral veel gezelligheid met jullie kanjers! 
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Hier een stukje met nieuwtjes van Drakenheuvel. Allereerst natuurlijk leuk nieuws van 
Bertine, ze is bevallen van een dochter Nora! 
 
De afgelopen week zijn we druk geweest om voor de papa’s en mama’s te knutselen voor 
valentijsdag. We hopen dat jullie blij zijn met de verrassing. 
 
Sinds enkele weken gaan we geregeld naar de speeltuin naast Kleine-Ikke. Er is daar een 
mooie glijbaan en draaimolen. 
 
De winter is weer bijna voorbij. Bij Wonderland hebben we mooie sjaals en truinen 
geknutseld. Het is tijd om met de lente knutsels te gaan beginnen, wat dat gaat worden is 
nog een verrassing! 
 
Als het zonnetje gaat schijnen zijn we weer lekker buiten te vinden. 
 
Elif onze stagiaire is met de kindjes leuke activiteiten aan het oefenen; welke soorten fruit 
zijn er en welke kleuren zijn er! 
 
Binnenkort nemen we ook weer afscheid van een aantal kindjes die naar Reuzenstap gaan 
maar kunnen we ook weer een aantal nieuwe kindjes welkom heten! 
 

 
 
Wat genieten wij toch elke dag weer van alle kinderen van de BSO, maar vooral in de 
vakantie is het extra lang genieten met deze schatjes. 
In de kerstvakantie hebben we allerlei leuke activiteiten gedaan.  
Zo is er bezoek geweest van de echte politie. Met de auto kwamen zij bij Kleine-Ikke aan. 
Alle kinderen mochten vragen stellen aan de politievrouwen en elk 
kind mocht een kijkje nemen in de politieauto, de sirene en 
zwaailichten hebben aangestaan. Kortom 1 groot feest. Iedereen 
heeft genoten. 

Ook hebben we een bezoekje gebracht aan de 
brandweerkazerne, waar we een rondleiding hebben 
gekregen. 
We hebben nog veel meer leuke activiteiten ondernomen.  
Voor een uitgebreid (foto) verslag verwijzen we jullie door naar onze 
facebook pagina Kleine-Ikke kinderdagverblijf.  
Hier plaatsen we regelmatig foto’s en video’s van de kinderen en de 
activiteiten die we doen. 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we ook weer een super leuke planning 
gemaakt. Het thema van deze vakantie is Techniek en proefjes.  
De gehele planning is  te vinden op facebook!  
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De afgelopen maand heeft Droomwereld geknutseld over de winter, wat was het koud de 
afgelopen weken. Er zijn warme truien en warme sjaals geknutsled maar ook leuke vrolijke 
schaatsjes. Maar…..nu zijn we stiekem wel toe aan het voorjaar. Een aantal kinderen zijn al 
begonnen met blauwe druifjes te plakken of te stempelen met de voetjes. Het oogt alweer 
gezellig en “voorjaarsachtig” op de groep. Nu de zon nog en wat hogere temperaturen. 
 

 
 
Met een lach en een traan lieten we Jimmy gaan! Veel plezier op Reuzenstap. 
Daarentegen verwelkomen we Lynn (terug van weggeweest) en Julian. Welkom bij 
Droomwereld. 
 
Ook zijn we trots op Max, Tobias, Fedde en Samuel. Ze hebben de afgelopen tijd erg veel 
geoefend met lopen. Ze lopen de hele groep over. We zijn trots op jullie jongens. 
 
Mare is grote zus geworden. Gefeliciteerd met je zusje Jinte. 
 
Personeel 
 
Mijn naam is Lotte. Sinds 1 januari 2017 ben ik in dienst gekomen bij Kleine-Ikke.  
In 2012 heb ik mijn Sport&Bewegen opleiding op Landstede afgerond en daarna ben ik 
Culturele Maatschappelijke Vorming op de Hogeschool van Utrecht gaan studeren. 
Afgelopen zomer heb ik ook deze opleiding succesvol afgerond. Na verschillende stages bij 
allerlei soorten doelgroepen is het voor mij tijd om mij te gaan verdiepen in het werkveld. 
Bij Kleine-Ikke heb ik deze mogelijkheid gekregen. Ik ben 23 jaar en woonachtig in 
Harderwijk.  
 
Het werken met kinderen en de onbevangenheid van een kind doet mij altijd veel plezier. 
Bij Kleine-Ikke zal ik invallen op verschillende groepen waardoor de de meeste kinderen mij 
wel eens zullen tegenkomen. Ik hoop dat zij dat net zo leuk vinden als ik.  
 
Wellicht hebben jullie mij al eens gezien en anders hoop ik jullie binnenkort te ontmoeten. 
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Ik ben Maaike de Vries en sinds 1 januari de nieuwe manager van Kleine-Ikke.  
Zoals in een eerdere mail is aangegeven houd ik mij onder andere bezig met de personele 
zaken op het gebied van functioneren en professionaliseren. De professionalisering en 
kwaliteit op Kleine-Ikke krijgt onder andere vorm door het integreren van het IKK akkoord 
(Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) en het coördineren en borgen van de pilot 
Permanente Educatie: Pepp. 
Als ontwikkelingspsycholoog heb ik mij in de afgelopen jaren bezig gehouden met de zorg 
voor leerlingen op scholen en binnen Passend Onderwijs. Ik deed onderzoek bij kinderen en 
had gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten.  
Daarnaast ben ik een aantal jaren de coördinator van de VVE (Voor en Vroegschoolse 
Educatie) in Apeldoorn geweest. Ik was o.a. verantwoordelijk voor het coördineren van het 
scholingsplan, het vullen van het scholingsplan en het ontwikkelen en geven van de 
trainingen aan de pedagogisch medewerkers. 
Veel van deze ervaringen kan ik bij Kleine-Ikke toepassen en met de nieuwe ontwikkelingen 
in de kinderopvang vind ik dit een mooie uitdaging. 
Als ouder ken ik Kleine-Ikke al een aantal jaren; mijn dochters zitten inmiddels op de BSO 
en mijn zoon zit op Reuzenstap. Daarnaast heb ik in de oudercommissie van Kleine-Ikke 
gezeten. 
Heeft u vragen of wilt u een keer persoonlijk kennismaken, kom dan gerust langs op 
kantoor. Ik ben er op maandag, dinsdag en donderdag.  
 

 
 
Vriendelijk verzoek  
               
         

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

 Wilt u de jasjes aan de kapstok hangen en schoenen in de bak op de gang doen? 

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

 Wilt u bij binnenkomst 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? 
 
 

 
 

 

 

 


