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Nieuwsbrief Kleine-Ikke  

 Beste ouders 
Voor u ligt de 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 2013 

 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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Wist u dat:  

de kindjes heel blij zijn met de nieuwe zandbak 



Nieuws Kleine-Ikke 
 Zaterdag 25 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur Open dag bij Kleine-Ikke. 

 Thema mei & juni: “CIRCUS”. 

 Woensdagavond 22 mei ouderavond Positief Opvoeden. 

 
De oudercommissie 
Misschien heeft u ook in het nieuws gehoord of gelezen dat er op vrijdag 26 april 2013 ter 
gelegenheid van de troonwisseling een gezellige dag wordt georganiseerd voor alle kinderen 
in het basisonderwijs. Meer dan 1,3 miljoen leerlingen op 6.500 basisscholen zullen die dag 
samen ontbijten en bewegingsactiviteiten gaan doen. 
  
Wij als oudercommissie vinden het leuk om ook iets speciaals te organiseren en de 
troonwisseling onder de aandacht te brengen bij de kinderen van ons kinderdagverblijf. 
Uw kind zal (mits het deze dag bij Kleine Ikke verblijft) daarom worden verrast met een 
koninklijke lunch en op de groep(en) zal een mysterieuze brief van de nieuwe koning 
verschijnen. In deze brief roept de koning de kinderen van Kleine Ikke op om mee te doen 
aan de koninklijke kleurwedstrijd. De maker van de mooiste kleurplaat zal (per groep) 
enige tijd later worden beloond met een toepasselijk prijsje. 
  
We maken op deze dag graag foto's voor de website en facebook, zodat u (welliswaar 
achteraf) ook iets van de sfeer mee kunt krijgen. 
 
Het mailadres van onze oudercommissie is oc.kleine.ikke@gmail.com. Neem gerust contact 
met ons op voor uw suggesties, eventuele klachten en uw vragen. U kunt natuurlijk ook in 
de wandelgangen één van de commissieleden aanspreken en uw vragen stellen. 
  

Ouderavond Triple P 
Naar een zeer geslaagde ouderavond over Positief Opvoeden van 6 maart 2013 zal er 
woensdag 22 mei van 19:30 tot 21:30 uur een herhaling plaatsvinden. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij info@kleine-ikke.nl (zie voor verdere informatie de mail van 15 april) 
 

Open dag 
Zaterdag 25 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur hebben we een Open dag bij Kleine-Ikke. Deze 
dag is bedoeld voor al onze kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s, zusjes, broertjes, 
vriendjes en vriendinnetjes. Deze dag is natuurlijk ook bedoeld voor nieuwe klanten. Op 
iedere groep zal iets leuks te doen zijn. Houd de uitnodiging in de gaten. 

                
  

BSO 
De planning voor de meivakantie is weer klaar, we gaan weer veel leuke dingen doen zoals 
naar het bos, Hans en Grietje, kinderboerderij, speurtocht enz. We hopen natuurlijk op 
mooi weer. 
De kinderen die het leuk vinden zijn druk bezig met het moederdagcadeautje. 
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Reuzenstap/Kikkersprong 
De tijd om weer veel buiten te spelen is aangebroken, heerlijk! Naast het vele buiten 
spelen zijn we ook weer druk geweest met onze thema’s, “Koninginnedag” en “Reuzen en 
kabouters”. 
Het thema voor de maand mei is “Eet smakelijk”. We zullen dan veel (nieuwe) dingen gaan 
proeven. We gaan ook ons smeer diploma halen. We zullen natuurlijk eerst veel moeten 
oefenen! 

 
Droomwereld 
Wat fijn! Het mooie weer komt eraan. Dan kunnen we fijn buiten spelen, daar zijn we dol 
op.  
Afgelopen tijd hebben we weer mooie dingen geknutseld. De kleurrijke dieren van het 
thema hangen op de groep en we hebben mutsen gemaakt die we op kunnen doen met 
koninginnedag. We zijn ook druk geweest voor de mama’s maar dat verklappen we nog niet. 
In mei starten we met een nieuw thema “circus”. Als u speelgoed/verkleedkleren heeft, 
mogen de kindjes hier dan mee spelen op de groep? 
Wilt u eraan denken om de nieuwe zomerkleertjes en schoentjes weer te labelen. 
 
 

Drakenheuvel 
Wat gaat de tijd toch snel, er zijn weer veel kinderen 3 jaar geworden en naar Reuzenstap 
gegaan. We hebben afgelopen tijd afscheid genomen van Lize, Suzanne en Eliam en ook 
Isabel gaat al bijna naar Reuzenstap. We gaan jullie erg missen. 
Het mooie weer komt eraan dus we kunnen lekker in de nieuwe zandbak spelen. 
De voorbereidingen voor moederdag zijn ook in volle gang, maar dat blijft nog wel even een 
verrassing voor de mama’s. 

 
Wonderland 
Het is lente dus we gaan weer lekker veel naar buiten in onze nieuwe zandbak spelen.  
Ook zijn we druk met knutselen voor koninginnedag, moederdag en ons thema.  
We hebben weer afscheid genomen van een paar 3 jarige kinderen die nu lekker gaan 
spelen op Reuzenstap. 
Ook verwelkomen we gelukkig weer een aantal nieuwe kindjes. Het wordt weer een 
gezellige boel bij ons op Wonderland. 
 
 

Sprookjesboom 
De afgelopen weken zijn we druk geweest met het thema dieren. We hebben onder andere 
liedjes gezongen en geknutseld. We kijken uit naar het mooie weer, zodat we met de 
kindjes lekker naar buiten kunnen.  
Ook worden de kindjes al erg groot en wijs, er zijn zelfs alweer kindjes overgegaan naar de 
andere groepen. Gelukkig komen er ook na de vakantie weer nieuwe kindjes bij. 
 



        
 
 
Vriendelijk verzoek 

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

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

- Wilt u graag alles van uw kindje voorzien van een naam zodat we weten van wie 
het is en het niet zoek raakt. 

- Wilt u de maxi-cosie’s van de verticale groepen in het hokje rechts bij de ingang 
plaatsen. 

- Denkt u ook even aan de zomer reservekleertjes.   

 

 

 

 

  


