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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 

• 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 

 
 
 
 

 

 

 
 

Wist u dat:  
Kleine-Ikke zaterdag 2 februari op de  

Moeder en Kind beurs van het St. Jansdal 
Ziekenhuis stond. 

 



Nieuws Kleine-Ikke 
• De nieuwe website is online. Op de website vindt u ook een link naar naar facebook. 

Kijk voor leuke foto’s van de kinderen. 
 

• Thema januari & februari: “BEROEPEN”. 

• Thema maart & april: “DIEREN”. 

• Bianca Terporten medewerkster planning is zondag 13 januari bevallen van een 
gezonde dochter Jade Sophie. We willen Arnoud, Bianca en Robin van harte 
feliciteren. 

Ouderavond Triple P 
Op woensdagavond 6 maart zal er een ouderavond plaats vinden over positief opvoeden 
(Triple P). De uitnodiging is als bijlage aan de mail toegevoegd. 
 

ZorgDat 
ZorgDat zit de dinsdag-, woensdag- en dondermorgen bij Kleine-Ikke tegenover de BSO. 
ZorgDat werkt aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Harderwijk en levert 
daaraan een bijdrage door het aanbieden van diensten en activiteiten. Deze zijn 
laagdrempelig en bevorderen de participatie en integratie. 
ZorgDat kent vier werkvelden: samenlevingsopbouw, jeugd- en jongerenwerk, opvoeding en 
ondersteuning en speciale doelgroepen. 
 
Samenspel is voor kinderen van 1 tot 2 jaar en is bedoeld om ze met elkaar maar vooral 
met de ouder te laten spelen. Op de dinsdagochtend kun je onder begeleiding van een 
leidster samen met je kind, zingen, spelen, knutselen en nog veel meer.  
Ouders krijgen op de speelochtend ook de kans om ervaringen met elkaar uit te wisselen. 
Zo leer je van alles over de ontwikkeling van 
je kind. Door de samenspel ochtend te bezoeken krijg je ideeën om thuis met je kind te 
spelen en zie je hoe kinderen op de  
peuterspeelzaal spelen.  
 
Samentaal is bedoeld om kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs te leren met de  
Nederlandse taal om te  omgaan, met elkaar maar vooral met hun ouders. Bij Samentaal is 
het mogelijk onder begeleiding van een leidster een begin te maken aan de 
taalvaardigheden van uw kind. Ouders krijgen op de woensdag- en donderdagochtenden ook 
de kans ervaringen met elkaar uit wisselen. Op deze manier leert u van alles over de 
ontwikkeling van uw kind. Veel van de activiteiten die uitgevoerd worden op de ochtenden 
zijn daarna ook zeer gemakkelijk thuis uit te voeren.  

                
  

 



De oudercommissie 
Hierbij de nieuwe namen van onze oudercommissie: Fatima Essabani, Dion Stade, Brigit 
Mulder, Carmen de Bruin. Stefanie Diemel, Esther Visscher en Maaike de Vries zijn in de 
oudercommissie blijven zitten. Binnenkort zal de oudercommissie zich aan u voorstellen. 
Graag horen wij van u wat er speelt, wat u belangrijk vindt en wat er eventueel 
verbeterd/veranderd kan worden bij Kleine-Ikke. 
Het mailadres van onze oudercommissie is oudercommissie-kleine-ikke@hotmail.nl. 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. 
 

BSO 
Hier weer even een stukje over de BSO. We zijn druk bezig met de verschillende thema’s! 
We hebben het thema “winter” nu gehad en zijn nu bezig met het thema “beroepen”. We 
hebben al verschillende spulletjes en kleding van bepaalde beroepen op de groep staan. 
Alles wat daarbij komt is mooi meegenomen dus al u nog wat heeft van een beroep is dit 
welkom!  
In de voorjaarsvakantie hebben we weer een leuke planning. We gaan o.a naar de gymzaal 
van de Lelie en hopen veel te kunnen knutselen, buiten te spelen en er een gezellige week 
van te maken. 
 
Reuzenstap/Kikkersprong 
Alweer een nieuwjaar is aangebroken. Hopelijk met veel goeds en gezondheid! 
Helaas heeft Reinou afscheid moeten nemen van Reuzenstap. Dat vinden wij erg jammer en 
we gaan haar erg missen! Yvonne en Kathy zijn de nieuwe leidsters. Kathy zal er maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag zijn, Yvonne zal er dinsdag en donderdag zijn en Marije is 
er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Maar ondanks dat is Reuzenstap met de thema’s “beroepen”, “wat heb ik aan” en “dit ben 
ik” flink actief. Knutselen, kringgesprekken, activiteiten en spelletjes zijn in volle gang. De 
kinderen zijn erg enthousiast.  
Als u voor uw kindje nog geen foto heeft meegegeven voor de fotomuur wilt u hier dan nog 
even aandenken. 
 
Droomwereld 
Wat hebben we genoten van het weer! Sneeuwballen gooien en met de slee van het 
heuveltje glijden. We zijn ook druk bezig met het thema “beroepen”. We hebben een 
echte soldaat op bezoek gehad en de groep hebben we weer versierd. Er staat een 
winkeltje met winkelwagen op de groep en de kinderen zijn helemaal druk met 
boodschappen doen. 
 
Oproep: wilt u wc-rolletjes voor ons sparen. 
 

Elfentuin 
Het nieuwe jaar is alweer een poosje aangebroken. Er zijn een aantal kinderen naar 
Reuzenstap gegaan maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe lieve kindjes bijgekomen. 
 
We zijn nu druk bezig met ons nieuwe thema “beroepen”. We zijn begonnen met de politie 
en dan volgt nog de bakker en de verpleegster. 
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Drakenheuvel 
Hier weer een berichtje van Drakenheuvel. Het nieuwe jaar zijn we gestart met een nieuw 
thema “beroepen”. We zijn druk aan het knutselen over de bakker en de timmerman. Met 
de kinderen gaan we nog een lekkere taart maken. 
Wat hadden de kinderen een pret in de sneeuw, we hebben er erg van genoten. 
Jammer genoeg zijn er veel kinderen naar Reuzenstap gegaan, we gaan ze erg missen! Wel 
hebben we er veel lieve kleine babytjes bij gekregen. 
 
Leuke uitspraak van Hajar: hoe laat is het? Sarina: bedtijd! Hajar: nee, crackerstijd! 
 
Berichtje voor alle ouders die 24 januari zijn geweest: wie heeft er verkeerde snowboots 
thuis staan, zwarte snowboots maat 23, merk Bergstein in plaats van zwarte snowboots met 
een blauw label met een sneeuwvlokje erop. Laat het even weten. 
 

Wonderland 
Ook op Wonderland zijn we bezig met het nieuwe thema “beroepen”. De ruimte hangt 
weer vol met mooie knutsels. De kinderen hebben een eigen invulling gegeven aan hoe een 
politieagent eruit ziet, kijk maar eens op de groep hoe mooi ze zijn geworden! Heel 
misschien komt er wel een echte politieagent langs bij ons! Wat zal dat een feest zijn. 
 
We hebben lekker kunnen genieten van de sneeuw. Wat een pret hadden de kinderen 
buiten met de slee. Nu de sneeuw weer is verdwenen verlangen we stiekem wel naar de 
lente. 
 
Helaas is onze verjaardagsdeur nog erg kaal, vergeten jullie de foto niet van jullie kind 
zodat we de deur nog voller kunnen maken. 
 

Sprookjesboom 
Ook Sprookjesboom is druk bezig met het nieuwe Thema “beroepen”. Hier hebben we 
verschillende knutselwerkjes over gemaakt zoals de politiepet. Ook hebben we er natuurlijk 
weer een bijpassende raamschildering over gemaakt.  
We merken dat de kinderen groter worden en zich goed ontwikkelen. We zorgen  voor 
passende activiteiten, spel en speelmaterialen. Eind 2012 zijn er veel kindjes overgegaan 
naar onze verticale groepen zodat ze weer wat meer uitdaging krijgen, we zullen de 
kindjes erg missen. 
 
 

        
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 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 bij Droomwereld opstappelen en niet voor de nooduitgang 
zetten. 

   

 

 

 

 

  


