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 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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Sluitingsdagen 2012 

 woensdag 26 september  Heidag 

 dinsdag 25 december  1e Kerstdag 

 woensdag 26 december  2e Kerstdag 

 maandag 31 december   Oudejaarsdag 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 De oudercommissie 

De oudercommissie (OC) heeft in samenwerking met de directie van          
Kleine-Ikke een vragenlijst opgesteld voor de ouders. Op deze manier 
hoopt de OC en Kleine-Ikke meer inzicht te krijgen waar u als ouder 
meer behoefte aan heeft. De vragenlijst is vrijdag 5 juni aan u 
gemaild. Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld ontvangen we 
die graag zo snel mogelijk uiterlijk maandag 23 juli. Er staat een 
doos op kantoor waar de vragenlijst in kan. Mocht u de vragenlijst 
niet hebben ontvangen dan kunt u op kantoor een exemplaar krijgen. 
 
Als OC hebben we elke twee maanden een gesprek met de directie. 
Hierbij stellen we zaken aan de orde en krijgen we veel informatie 
over de laatste ontwikkelingen bij Kleine-Ikke. Daardoor weten we 
vaak net iets meer dan de gemiddelde ouder. Voelt u zich daarom 
vrij om vragen te stellen aan de OC, door iemand persoonlijk aan te 
spreken, of door een mail te sturen naar: oudercommissie-kleine-
ikke@hotmail.com  
 
Binnenkort zal Kleine-Ikke een nieuwe website lanceren, waarin ook 
een plek is opgenomen voor de OC. Daar zullen we dan ook de 
notulen van onze vergaderingen op zetten, zodat u deze makkelijk 
kunt lezen.  
 
Tot slot zijn we nog steeds erg blij met reacties, opmerkingen of tips 
van u aan de OC! Alleen met uw feedback kunnen we u als ouder 
goed vertegenwoordigen. 

 
 THEMA JULI & AUGUSTUS: “DE SPEELTUIN”. 

 THEMA SEPTEMBER & OKTOBER: “VERKEER”. 

 Laura de Zwaan is donderdag 28 juni getrouwd. 

 22 september Heropening/ Opendag Kleine-Ikke, houd de uitnodiging in de 
gaten. 

 

   

Nieuws van Kleine-Ikke  

 

-Lars (KS)- 

“Kijk ik ben heel erg 

bruin hé, dat doet de 

zon”. 

 

-Skipe(RS)- 

“Ik ga goed voor mama 

zorgen want mama 

mist papa nu hij op 

oefening is” 
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Kleine-ikke: De verbouwing 
In mei  en juni heeft de voor- zij- en achtertuin grote veranderingen 
ondergaan. In juli/augustus, als het gras sterk genoeg is kunnen de kinderen 
hier volop gebruik van gaan maken. 
 
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: 
 
Zomervakantie: De kuil en de aangrensende groepsruimtes, reeds uitgevoerd. 
Herfstvakantie: Alle groepsruimtes KDV 
 
Kortom weer genoeg bedrijvigheid!! 
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Het kan zijn dat u mij in de afgelopen maanden tegen bent gekomen op het 
kinderdagverblijf. Ik studeer Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en doe 
een afstudeeronderzoek dat onderdeel is van het Bayley III normerings project. De 
Bayley III is een Amerikaanse test die spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen van 
16 dagen tot 3,5 jaar oud in beeld brengt. Met de Bayley III wordt gekeken naar de 
cognitieve (betreft het denken), de taal en de motorische (betreft beweging) 
ontwikkeling. Momenteel zijn er alleen Amerikaanse normen. Wanneer er ook 
Nederlandse normen zijn voor deze test, kan hij gebruikt worden om een beeld te 
krijgen van de ontwikkeling van Nederlandse kinderen waarvan het vermoeden is dat 
hun ontwikkeling niet goed verloopt. 
 
De afgelopen maanden heb ik op het kinderdagverblijf kinderen onderzocht met de 
Bayley III in het bijzijn van een ouder. Momenteel zijn we nog steeds op zoek naar 
kinderen tussen de 16 dagen en 12 maanden oud om te onderzoeken met de Bayley 
III. Ouders van kinderen ouder dan 12 maanden zijn van harte welkom om de 
vragenlijst in te vullen. Ook hiermee krijgt u een beeld van wat uw kind al allemaal 
kan! Daarnaast kunnen kinderen van 16 dagen tot 3,5 jaar oud mee doen aan het 
dubbele onderzoek, waarbij het kind twee keer met de Bayley III wordt onderzocht of 
zowel met de Bayley III, als met de oude versie van deze test wordt onderzocht.  
 
Tijdens het onderzoek heb ik samen met het kind allerlei spelletjes gedaan. Ik ben 
steeds begonnen met een spelletje dat past bij de leeftijd van het kind. Gedurende 
het onderzoek werden de spelletjes steeds moeilijker. Als het te moeilijk werd 
stopten we met het onderdeel en gingen we verder met het volgende onderdeel.  

 

Baylay III onderzoek 
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Voor de cognitieve ontwikkeling heb ik bij baby’s bijvoorbeeld gekeken of ze de 
omgeving onderzochten en hoe ze reageerden op nieuwe geluiden of beelden. Bij 
kinderen van ongeveer één jaar heb ik onder andere gekeken of het kind twee 
blokjes tegelijkertijd vast kon houden terwijl het naar een derde blokje keek en of 
het verstopte voorwerpen kon vinden. Oudere kinderen kregen onder anderen 
legpuzzels aangeboden en kregen verschillend speelgoed om te kijken wat voor soort 
spel het kind liet zien.  

 
Voor de taalontwikkeling heb ik bij baby’s gekeken of ze op geluiden reageerden en 
wat voor geluiden ze maken. Bij kinderen van ongeveer één jaar heb ik bijvoorbeeld 
gekeken of het kind woorden en voorwerpen herkende en wat voor woorden het kind 
al kende. De oudere kinderen kregen diverse plaatjes te zien waarmee ik gekeken 
heb of ze bijvoorbeeld kleuren, voornaamwoorden en meervoud begrepen en 
gebruikten.  
 
Om een beeld te krijgen van de motoriek van baby’s, heb ik onder andere gekeken of 
ze dingen konden pakken en vast konden houden en of ze met hulp konden zitten. Bij 
kinderen van ongeveer één jaar keek ik bijvoorbeeld hoe ze een blokje of krijtje 
vasthielden en of ze konden kruipen. Bij de oudere kinderen heb ik onder meer 
gekeken of ze verschillende dingen konden bouwen met blokjes, of ze konden 
knippen en hoe ze traplopen.  

 
Van de ouders heb ik veel positieve reacties gehad. Ze vonden het leuk om te zien 
wat hun kind allemaal al kon en werden ook vaak aangenaam verrast. Ook vonden ze 
het leuk dat ze na afloop een verslagje thuisgestuurd kregen over de prestaties van 

hun kind.  
 
Heeft u interesse? Op het kantoor van Kleine-Ikke liggen foldertjes met meer 
informatie over het onderzoek en hoe u zicht kunt aanmelden. Ook kunt u meer 
informatie vinden op onze website www.uu.nl/onderzoek/opmaat of kunt u mailen 
naar opmaat@uu.nl.  
 
Met vriendelijke groet, Jorien Binnemars 

          



         Drakenheuvel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
                

   Wonderland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

De oranje gekte is alweer voorbij maar aan de meeste kinderen heeft het niet gelegen. Zij 
hebben een mooie voetbalmuts gemaakt. 

Wist u dat:                         
Als Laura slaapt, slaapt haar olifantje en haar speen ook. 
Esra graag agahaga op brood wil (hagelslag). 
Dat op woensdag de drie musketiers er zijn: Lana, Maud en Stella. 
Er weer nieuwe kindje op de groep begonnen zijn: Zeliha, Robin, Milou, Inge, Benthe en Tim. 
Lissy samen met Dean en Roby langs zijn geweest. 
Wij wel eens naar de kinderboerderij gaan. 
Thijn, Levy, Demi en David heel mooi muziek kunnen maken. 
Esmeé, Mila en Floortje heel goed kunnen dansen. 
 

Droomwereld  

 
 

Elfentuin 

 

 

 

 

De zomer is in aantocht en we hopen op veel buitenspeeluurtjes! Ons nieuwe thema is 
“de speeltuin”. Daar gaan we weer lekker mee aan het werk.  

Ondertussen hebben Raïs, Aisha en Killian ons verlaten voor Reuzenstap. We wensen 
ze veel plezier daar. Binnenkort gaat ook Sepp naar Reuzenstap, wat worden de 
kinderen toch groot. 

We hebben afscheid genomen van onze stagiaires Marleen en Kenar, wat vonden we 
het fijn dat ze bij ons waren en we willen ze veel succes wensen en ontzettend 
bedanken. 

Zomerse groetjes van iedereen van Wonderland. 

 

We hebben de afgelopen 2 maanden gewerkt aan het thema “Ik hou van Holland”. Met dit 
thema konden we ons wel uitleven, we hebben veel leuke werkjes gemaakt. 
In juli beginnen we weer met een nieuw thema “De speeltuin”. Daar hoort knutselen bij 
maar ook spelen in onze nieuwe tuin. Dus we hopen in Juli op mooi weer. 
 
Wist u dat: 
Jelle al zindelijk is. 
Amelie een broertje Oscar heeft gekregen. 
Lize later kapster wil worden en ze oefent op de groep met de haren van de kindjes. 
Joost de hele dag moest zwemmen tijdens zijn vakantie. 
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-Jelle (DH)- 

“Sarina zegt tegen 

Jelle, papegaai waarop 

Jelle zegt nee 

mamagaai”. 

 

-Arwen BSO- 

Ik ga op vakantie in 

Italië, gelukkig staat 

de caravan er al 

anders moest de 

caravan achter het 

vliegtuig. 

 

Hier weer een berichtje van Elfentuin. Sinds een paar weken zit Guyon bij ons 
op de groep, hij vindt het erg leuk. Binnenkort komt het zusje van Anouk Zoë 
ook bij ons op de groep.  
Wij willen onze stagiaires Marleen en Marjolein heel erg bedanken voor hun 
inzet, Marleen zal ons team blijven versterken. 
Ons thema “Ik hou van Holland” is inmiddels afgesloten en ons nieuwe thema 
“de speeltuin” is in aantocht. Wij hopen dan ook op mooi weer zodat wij lekker 

buiten kunnen spelen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   BSO 
De zomervakantie breekt alweer bijna aan en we hebben er al heel erg                                              
veel zin in. Deze vakantie zal er gewerkt wroden met 2 thema’s, “Piraten” 
en “Kamp”. Ook zullen we weer wat uitstapjes gaan maken. We zijn al druk 
bezig met de voorbereidingen en het vakantieboekje is al bijna af. Zodra 
die af is krijgen alle kinderen er één.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De komende thema’s voor Reuzenstap en Kikkersprong zal “oef wat warm” en “de 
speeltuin” zijn. We hopen op een mooie zomer en dat we veel buiten kunnen gaan 
spelen in onze nieuwe speeltuin. 
 
Voor de kinderen die op vakantie gaan, een hele fijne vakantie gewenst met heel veel 
pret en mooi weer. Tot na de vakantie 

 
 

 

Reuzenstap/Kikkersprong 

- 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 u 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. 

- Graag uw flessen en poederbakjes voorzien van een naam. 

- Mocht u nog een oude werkende radio-/CD-speler hebben dan kunnen wij die 

goed gebruiken. 

Vriendelijk verzoek 
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Sprookjesboom 
 
Ook op de Sprookjesboom zijn er kinderen druk geweest met het thema “Ik hou van 
Holland”. Er zijn mooie molens gemaakt met de afdruk van de voet als wieken. 
Maar de kinderen hebben niet alleen geknutseld, de jongere kinderen beginnen nu 
met omrollen terwijl de wat oudere kinderen nu beginnen met kruipen, optrekken en 
staan. 

Op de groep is dan ook niet veel meer veilig nu er gekropen wordt. 

 

 

 

      

 

 

 

 

  


