
  
Apr i l  

Jaargang 2012,  nummer 2  

Nieuwsbrief Kleine-Ikke  

 Beste ouders 

Voor u ligt de de nieuwsbrief van Kleine-Ikke. Via deze weg houden 
wij u per kwartaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
bijzonderheden bij Kleine-Ikke. 
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Komende evenementen 

Er zijn geen bijzonderheden aankomend kwartaal. 
 

Sluitingsdagen 2012 

 maandag 9 april   2e Paasdag 

 maandag 30 april  Koninginnedag 

 donderdag 17 mei  Hemelvaartsdag 

 vrijdag 18 mei   Sluitingsdag  

 maandag 28 mei  2e Pinksterdag 

 woensdag 26 september  Heidag 

 dinsdag 25 december  1e Kerstdag 

 woensdag 26 december  2e Kerstdag 

 maandag 31 december   Oudejaarsdag 

 

Bijzondere data 



 
 THEMA MAART & APRIL: “Mijn familie en ik”. 

 Kleine-Ikke heeft twee ergo-coaches aangesteld: Yvonne Halfwerk & Kathy 
van ‘t Hazeveld. Lees meer over de “Ergo-coaches Kleine-Ikke” verderop. 

 We hebben een kinderboeken bibliotheek. 

 Denise Veen heeft Kleine-Ikke verlaten om haar droom uit te laten komen, 
wonen en werken op Bonaire. 

 Lissy vd Bor is bevallen van zoon Dean op 31 maart. We wensen haar een 
fijne kraamperiode toe. 

 Sanne Koetsier gaat vanaf maart een uitgebreider programma opzetten voor  

de peutergym.  

Nieuws van Kleine-Ikke  

 

-Milan (BSO)- 

“Hij wordt voor het 

eerst door de taxi op- 

gehaald van school. 

Geeft de chauffeur 

een hand; “Bedankt 

voor het brengen 

meneer”. 

 

-Marit E.(KS)- 

“Tegen Yvonne en 

Sanne; “Zijn jullie 

zussen?” 

 

-Robin (ET)- 

“Tijdens het wandelen 

zegt Robin tegen 

Nadine, 

“Ik hou van jou”. 
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Kleine-ikke: De verbouwing 
Aankomende maanden gaat er weer veel gebeuren. Inmiddels zijn de bomen 
gesnoeid en is grotendeels de electra vervangen.  
 
In de week van 27 februari zijn de werkzaamheden aan het hek rondom het 
pand beeïndigd. Hierdoor is voortaan het gehele terrein van Kleine-Ikke 
afgesloten en kunnen de kinderen overal veilig spelen. 
 
De vloer in het gehele pand zal dit jaar worden vervangen door een laminaat 
of kunstofvloer. Om zo mininmaal mogelijk de groepen te belasten zal dit in 
de schoolvakanties en zoveel mogelijk na werktijd plaatsvinden. De planning 
ziet er als volgt uit: 
 
2 maart: Het achterste gedeelte van het pand, de hal naar de peuter- 
  groepen/ babygroep, rondom de kuil en de hal KDV.(gereed) 
Zomervakantie: De kuil en de aangrensende groepsruimtes 
Herfstvakantie: Alle groepsruimtes KDV 
 
Kortom weer genoeg bedrijvigheid!! 

 

Kinderboeken bibliotheek 
We hebben een abbonement bij de bibliotheek afgesloten. We mogen 50 
boekjes/CD’s lenen voor 2 maanden. Iedere 2 maand hebben we dus weer 
nieuwe boekjes/CD’s, hierbij wordt rekening gehouden met thema’s en 

seizoenen. Voor iedere leeftijd nemen we boekjes mee.  



 

In iedere nieuwsbrief zal een voorstelstukje van een medewerker komen met een 
ervaring of een leuke activiteit. 
Ik ben Sanne Koetsier, 21 jaar en ik kom uit Vaasen. 
Ik werk nu anderhalf jaar op de IKKE-BSO. 
Mijn passie is sport en ik vind het daarom ook leuk om met de kinderen te gymmen. 
Sinds een aantal maanden doe ik dat nu met de peutergroep, maar dit ga ik 
uitbreiden. Vanaf volgende week ga ik aan alle kinderen bewegingslessen geven.  
 
Babygym, dit kan al vanaf 2 á 3 maanden! Een leuk voorbeeld om met de kinderen te 
doen. 
Leg de baby op de buik op een strandbal, zodat zijn/ haar voeten de grond kunnen 

raken. Rol de strandbal voorzichtig heen en weer. 

 
Een leuk schootspelletje om te doen is: 
Doe een laken om de baby heen en houdt de beide uiteinden voor zijn/ haar borst. 
Het laken zit stevig om de baby heen. Bij jongere baby’s kun je het hoofdje met het 
laken ondersteunen. Bij een oudere baby kun je het laken om de bovenrug doen, 
zodat je zijn/ haar hoofdbalans oefent. Tijdens het schootspelletje kun je de baby 
heen en weer wiegen en/ of op jouw benen heen en weer op en neer laten gaan. 

Zing daarbij een liedje. 

Medewerker BSO – Sanne Koetsier 
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 Elfentuin               
    
 

Ergo-coaches 

 

Jeetje zeg! Wat worden de kindjes op elfentuin toch groot. Milan die al op 
Reuzenstap zit en Felix die 14 maart voor het laatst op Elfentuin zal spelen. Wat 
gaan we die grote kinderen toch missen…… 
Het thema muziek hebben we afgesloten. Wat was het leuk om samen muziek te 
maken, te dansen en te zingen.  
 
Nu zijn we begonnen met het thema “Mijn familie en ik”. Een thema waar het kind 
en het gezin centraal staan. Voor dit thema hebben we foto’s nodig voor de 
familiemuur. Gelukkig hebben we al veel foto’s maar we missen er ook nog een 
aantal. Dus ouders als je nog geen foto heb ingeleverd, graag bij deze.  
 
We hopen natuurlijk op mooi weer de komende tijd zodat we er weer veel op uit 
kunnen met de kids.  
 

 

Kleine-Ikke begint dit jaar met het stimuleren van ergonomisch werken. Om te 
beginnen hebben wij twee coaches benoemd die hierop gaan toezien en gaan 
adviseren: Yvonne Halfwerk en Kathy van ‘t Hazenveld. Bij ’t Klimrek 
(kinderdagverblijf in Nijkerk) werken twee coaches die alles aan Yvonne en Kathy 
zullen uitleggen. Alle vier de coaches gaan in november naar een training om de 
nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen nemen in de uitvoering van de functie.  

In de toekomst komen er andere meubelen, maar er kan natuurlijk nu al wel gewerkt 
worden aan  de werkhouding. Één keer per jaar zullen de coaches ook een tilcursus 
aan alle medewerkers geven.  

 

 

          
 



         Drakenheuvel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alle winterspullen zijn weggehaald op de groep en hebben plaats gemaakt  voor “kikker en 
zijn vriendjes”. De groep zijn we steeds verder aan het aankleden. Als u nog spullen heeft van 
kikker die wij kunnen gebruiken, ze zijn altijd welkom. 

Finn, Britt en Liselotte zijn naar Reuzenstap gegaan. We wensen ze veel plezier op hun 
nieuwe groep. 

We zijn weer druk met knutselen, wilt u misschien knutselmateriaal voor ons sparen zoals 
bijvoorbeeld WC rolletjes, stukjes stof, schoenendozen, kurken, eierdozen en behang. Alles is 
van harte welkom. 

De dagelijkse gebeurtenissen kunt u lezen op onze deur. 

Droomwereld  

 
 

Reuzenstap/Kikkersprong 

 

 

 

Het is eindelijk mooi weer dus de sneeuw is van de ramen af en de paaseitjes en 
kuikentjes hangen in onze mooie tak boven de tafel. We zijn weer druk bezig met 
knutselen om onze groep nog mooier te maken. Op dit moment zijn we bezig met het 
thema “mijn familie en ik” en willen we u nogmaals vragen om een foto van het gezin 
mee te nemen. 

Sinds 20 maart is juf Lizet weer terug van zwangerschapsverlof, ze werkt de dinsdag 
en de woensdag. 

We hopen op veel zonnige buitenspeeldagen. 

In maart zijn we begonnen met het thema “mijn familie en ik”. We hebben al leuke foto’s 
gekregen en er al leuke dingen van gemaakt. We hebben nog niet van iedereen foto’s 
gekregen dus het zou leuk zijn als jullie hier nog even aan denken. 
 
Het begint weer mooi weer te worden dus kunnen we weer lekker buiten spelen.  

 

Wonderland 
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-Allard (BSO)- 

“Taxi chauffeur bent u 

al oud? U ziet er zo 

oud uit met al die 

ribbeltjes, dat krijg ik 

ook in bad”. 

 

-Felix (ET)- 

“Als we na het slapen 

met gel de haren van 

de kindjes doen zegt 

Felix dat hij ook 

wormpjes (stekeltjes) 

wil”. 

 

-Robin en Anouk (ET)- 

“Tijdens het voorlezen 

sloeg anouk haar arm 

om Robin heen, op de 

vraag gaan jullie 

trouwen? Antwoordde 

ze beide “ja”. 

 

-Skipe (RS)- 

“We zijn tijdens 

het voelballen 

een team”. 

 

-Anne O (KS)- 

“Ze tijdens het 

vrijspelen graag een 

kring maakt en ze 

graag de kring leidt”. 

 

Er zijn weer veel nieuwe kindjes gestart op Reuzenstap en Kikkersprong en dat 
vinden we erg gezellig. Welkom op de peutergroep. 
Benthe en Sil zijn 4 jaar geworden en gaan na schooltijd naar onze BSO. We 
hopen dat ze het daar ook erg na hun zin zullen hebben. 
 
We gaan 2 keer per week gymen met juf Sanne op maandag en dinsdag. Als het 
mooi weer is gaan we buiten spelletjes doen zoals bijvoorbeeld voetbal of 
hockey. De kinderen vinden dit erg leuk. 
 
Het thema waar we nu mee bezig zijn net als het hele dagverblijf is “ik en mijn 
familie”. Het volgende thema waar we mee gaan werken is “reuzen en 

kabouters”. We zijn ook bezig met de “pasen en de lente”.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen maand hebben wij het thema landen behandeld.  
 
De 1e week hebben we het land Italië behandeld. De kinderen mochten zelf pizza maken 
en dat was echt smullen. Ook hebben we de vlag van Italië gemaakt en van alles over 
Italië besproken. 
De 2e week was het thema Frankrijk. Hier hoort natuurlijk stokbrood bij. 
We hebben de kinderen stokbrood met paturain en brie Laten proeven. Ze vonden het 
erg lekker. 
Ook hebben we de Eifeltoren geknutseld met de kids. 
De 3e week was het thema Afrika. We hebben de kinderen allerlei soorten fruit laten 
proeven, Kokosnoot, mango, ananas , sinaasappel. De meeste kinderen vonden het erg 
lekker. Ook hebben we een fruit dame geknutseld. 
De 4e en laatste week was het thema China. 
We hebben muziek gemaakt met de kinderen en hele leuke waaiers gemaakt. 
Yindee en Pepijn hebben ook nog een leuke show weggegeven! 
 
We gaan nu druk bezig voor de Pasen en natuurlijk voor Moederdag!   
 

 

BSO 

- Wilt u bij afwezigheid of ziekte u kind zo spoedig mogelijk afmelden bij de 
planning, graag telefonisch of per mail. 

- Wilt u voor uw kind sokjes met nopjes of slofjes meenemen, dit in verband met 
het uitglijden op de vloer. 

- Voor de ouders van de BSO: wilt erop letten dat als uw kindje eerder vrij is 
door bijvoorbeeld een studiemiddag en eerder opgehaald moet worden van 
school dit ook op tijd gemeld wordt bij de planning. 

 

Vriendelijk verzoek 
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Sprookjesboom 
 Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer een hoop veranderd. De kinderen zijn volop in 
beweging, er wordt omgerold, getijgerd, gekropen en er is zelfs al een kindje die kan 
staan. 

Ook is het niet meer stil op de groep, de kinderen kletsen een hoop. We krijgen vaak 
ook een reactie van de kinderen. Ook onderling reageren de kinderen leuk op elkaar. 

Onze groep wordt ook weer aangevuld met nieuwe kinderen, zo kunnen we veel 
verschillende ontwikkelingen zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


