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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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Sluitingsdagen 2012 

 dinsdag 25 december  1e Kerstdag 

 woensdag 26 december  2e Kerstdag 

 maandag 31 december   Oudejaarsdag 

 

Sluitingsdagen 2013 

 dinsdag 1 januari  Nieuwjaarsdag 

 maandag 1 april   2e Paasdag 

 dinsdag 30 april   Koninginnedag 

 donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag 

 vrijdag 10 mei   Sluitingsdag 

 maandag 20 mei  2e Pinksterdag 

 Woensdag 25 september Heidag 

 Woensdag 25 december  1e Kerstdag 

 Donderdag 26 decembe  2e Kerstdag 

 Dinsdag 31 december  Oudejaarsdag 

 



Nieuws Kleine-Ikke 

 DE NIEUWE WEBSITE GAAT DE TWEEDE WEEK NOVEMBER ONLINE. 
 

 THEMA SEPTEMBER & OKTOBER: “VERKEER EN HERFST. 

 THEMA “NOVEMBER & DECEMBER: “VERKEER EN SINT NICOLAAS”. 

 Jessica v.d. Brake is vrijdag 28 september getrouwd. 

 5 december 2012 van 14.00 uur tot 16.00 uur komt sinterklaas naar Kleine-Ikke. 

 Lex is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van verschillende organisatie over 
natuurspeelplaatsen. Kijk op: www.hetkontaktveluwsnieuwsblad.nl, plaatsnaam 
Harderwijk, artikel: Lobby voor meer natuurspeelplaatsen in de regio. 

 Op onze nieuwe website komt een link naar de uitslag van het klanten 
tevredenheidsonderzoek. 

 

Verbouwing 
Zoals iedereen kan zien zijn de vloeren van Droomwereld, Wonderland, Elfentuin en 
Drakenheuvel vervangen voor een mooie laminaatvloer. De ruimtes zijn hierdoor lekker 
opgeknapt. 
 

De oudercommissie 
De Oudercommissie zoekt nieuwe leden! 
De termijn van twee jaar van de eerste oudercommissie van Kleine-Ikke zit er bijna op, dus 
we zoeken nieuwe leden. We zoeken in ieder geval leden vanuit de groepen Drakenheuvel, 
Elfentuin, Wonderland en de BSO.  
Wilt u in de oudercommissie? Meldt u dan aan via: info@kleine-ikke.nl of oudercommissie-
kleine-ikke@hotmail.nl. Op deze manier kunt u de directie advies geven over het gevoerde 
beleid, en de belangen behartigen van de ouders van de kinderen op Kleine-Ikke.  
 

BSO 
Hier even een update van de BSO! We zijn ongeveer 5 weken geleden begonnen met een 
nieuwe start op de BSO, 2 nieuwe leidsters Conny en Marleen. Ze willen graag veel 
activiteiten met de kinderen doen. Het is wel de bedoeling dat de kinderen zelf zoveel 
mogelijk mogen kiezen in wat zij na schooltijd willen doen zodat we een gezellige 
“huiselijke” sfeer kunnen creëren. In de Herfstvakantie hebben we weer veel leuke 
activiteiten gepland en we hopen dat het een gezellige week wordt met zijn allen. 
Conny en Marleen hebben er erg veel zin in. 
 

 
 
Lampionnenoptocht BSO dinsdagavond 16 oktober 
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Reuzenstap/Kikkersprong 
De herfst is begonnen en dat betekend voor ons, bladeren, eikels, kastanjes en 
dennenappels zoeken om daarvan een herfsttafel te maken. We hebben spinnen geknutseld 
en we gaan nog paddenstoelen knutselen.  

 
 
Herfst betekend dat sommige kinderen verkouden worden, zelfs Puk is verkouden. De 
kinderen zorgen heel goed voor Puk en ze doen er alles aan om hem weer beter te maken. 
Sinds een poosje logeert Puk elke week bij een kindje. Dat levert leuke verhalen en 
ervaringen op. Wie weet logeert Puk volgende keer bij jou?  
Henrieke is onze stagiaire, ze komt op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 
Droomwereld 
Herfst, herfst wat heb je te koop, 1000 kilo blaadjes op een hoop. 
De herst is weer begonnen, de winterjassen en schoenen worden weer uit de kast getrokken. 
Wilt u op de jas en de schoenen de naam zetten, anders loopt uw zoon/dochter straks met 
een andere outfit. Heeft u nog leuke herfstspulletjes, neem ze dan mee. 
 
Mariska is onze stagiaire, ze komt op maandag, dinsdag en donderdag. Ook zijn er weer 
nieuwe kinderen gekomen “gezellig” en de oudste kindjes zijn naar de peutergroep gegaan. 
 
Zwaai, zwaai van de kinderen en leidsters van Droomwereld. 
 

Elfentuin 
De zomer is helaas voorbij, de herfst is weer aangebroken. Dus weer tijd voor leuke andere 
knutsels. Het thema is verkeer, waar we druk mee bezig zijn geweest. Nu maken we 
voornamelijk tijd voor de herfst en halloween. De herfstbomen hangen op het raam en de 
spookjes griezelen aan de muur. 
 
Er zijn weer veel babies geboren, Serra, Tom, Matthias, Julia en Lorencio hebben een zusje 
gekregen. Over een poosje komen de meiden ook gezellig op Elfentuin spelen. 
 
Zoals de meeste ouders al weten is Tessa onze nieuwe stagiaire voor dit jaar, ze komt op 
de woensdag, donderdag en vrijdag. We hopen dat ze een leuke leerzame tijd bij ons zal 
hebben. 
 

Drakenheuvel 
De herfst is weer begonnen de blaadjes vallen weer van de boom. We hebben een leuke 
zomer gehad en veel geknutseld over de speeltuin. Ons thema is nu “verkeer” en natuurlijk 
knutselen we ook over de herfst. 
Annemiek is onze stagiaire, ze komt op woensdag, donderdag en vrijdag. 



 

Wonderland 
De blaadjes vallen langzaam aan van de bomen en de dagen worden korter; het is herfst. 
Dat betekent vieze schoenen dus graag de schoenen uit en sloffen aan! Zoals jullie gezien 
hebben, hebben we een mooie nieuwe vloer en dat willen we graag zo houden. 
 
Heel blij zijn we met onze “nieuwe” stagiaire Annet, ze komt op dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Jullie zullen haar vast zien op de groep. 
 
Helaas hebben we afscheid genomen van een aantal 3 jarigen die naar Reuzenstap zijn 
gegaan, we missen ze best op de groep. Gelukkig hebben we hele lieve nieuwe kindjes 
ervoor terug gekregen. 

        
Sprookjesboom 
Daar zijn we weer en ook weer met nieuws! 
Er zijn veel kinderen over gegaan naar onze verticale groepen, we hebben een leuk 
afscheid van ze gehad maar we zijn blij dat we de kinderen nog regelmatig kunnen zien. 
Ook zijn er nieuwe kinderen bijgekomen, waar het allemaal heel goed mee gaat.  
 
Op de groep is ook hard gewerkt aan het thema Verkeer, er zijn stoplichten gemaakt en 
treintjes, het resultaat hangt op de muur. 
Nelleke is onze stagiare, ze komt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

 

Vriendelijk verzoek 
- 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. 

- Graag de reserve kleren van uw kinderen nakijken, de zomer kleren vervangen voor 
winterkleren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

 

 

 

 

 

  


