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Jul i  

Jaargang 2013,  nummer 7  

Nieuwsbrief Kleine-Ikke  

 Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt de zomer nieuwsbrief van Kleine-Ikke. Via deze weg 
houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
bijzonderheden bij Kleine-Ikke. Namens het hele team van Kleine-
Ikke willen we u een fijne vakantie wensen. 
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Reuzenstap en de BSO gingen onder begeleiding van een stagiaire van de Hortus een 

wandeling maken in de Hortus natuurtuin. 

 

 
 

Sluitingsdagen 2013 

 Woensdag 25 september Studiedag 

 Woensdag 25 december  1e Kerstdag 

 Donderdag 26 december  2e Kerstdag 

 Dinsdag 31 december  Oudjaarsdag 
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Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema juli & augustus: “LANDEN”. 

 Thema september & oktober: “ETEN EN DRINKEN”. 

 

Ouderavond Triple P 
 
Woensdag avond 22 mei zijn wij, Kristof en Daniëlle, voor het eerst naar een ouderavond 
van het kinderdagverblijf geweest. 
Het onderwerp was “Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren” en 
werd verzorgd door Marlies de Visser van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). 
 
Een beetje onwennig stapten wij het kinderdagverblijf binnen, we ‘kennen’ geen enkele 
ouder en dit was onze eerste ervaring met een ouderavond bij Kleine-ikke. Gelukkig waren 
er ook enkele leidsters aanwezig, dus het ijs was snel gebroken! 
 
Wij zijn de trotse ouders van Sebastièn Goris, een ondernemende peuter van bijna twee 
jaar die -naar alle schijn- blaakt van zelfvertrouwen!  
De slogan ’Positief opvoeden’ bovenaan de flyer die we per mail kregen, trok vooral onze 
aandacht. 
De eerste vraag die bij mij op kwam was: hoe kan ik onze ondernemende peuter positief 
opvoeden, zonder dat ik steeds het gevoel heb dat ik politie agentje moet spelen en de 
hele dag door moet zeggen: “niet doen” of “afblijven”. 
 
Via een power-point presentatie kregen we informatie over de bouwstenen die nodig zijn 
om te bevorderen dat een kind sociaal vaardig is/wordt en hoe zijn zelfvertrouwen wordt 
ontwikkeld. 
Deze bouwstenen houden in: respect tonen voor anderen, rekening houden met anderen, 
sociale en communicatieve vaardigheden hebben, positief zelfbeeld hebben, zelf 
problemen kunnen oplossen en zelfstandig worden.  
Met een aantal ouders kregen we de gelegenheid om een aantal bouwstenen te bespreken. 
Hoe doe je dit als ouders in de praktijk en hoe kijk je hier als ouder tegenaan.  
Als ouders is het belangrijk het juiste voorbeeld te geven. 
Je helpt je kind een positief zelfbeeld te ontwikkelen door ze te prijzen om de dingen die 
ze goed doen en niet alleen maar te mopperen op de dingen die fout gaan of die ze in jouw 
ogen niet goed doen. 
 
Een ander onderwerp van de avond was ‘veerkracht’; wat is emotionele veerkracht en 
waarom is het belangrijk. Wat wij als ouders hiervan vooral een opsteker vonden voor onze 
bijna twee jarige, is het benoemen van de emoties volgens de 4 B’s: bang, boos, blij, 
bedroefd.  
 
Al met al was het een hele leerzame avond, waarin wij tips hebben gekregen, van zowel 
het CJG als van andere ouders, die we in de opvoeding van onze peuter kunnen gebruiken.  
Mijn meest leerzame punt van de avond was: maak niet altijd zo’n punt van de dingen die 
slecht gaan, maar geef je kind vooral de positieve aandacht in de vorm van een extra 
knuffel en zeg vooral vaak dat je van hem/haar houdt!!  
 
Volgende keer proberen wij er zeker weer bij te zijn, 
dan hopelijk als ouders van een ondernemende peuter en een klein boeleke!!! 
 
Groetjes Kristof en Daniëlle 
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De oudercommissie 
 
Via de nieuwsbrief willen we u op de hoogte stellen van onze activiteiten in de afgelopen 
maanden. 
 
De Koninklijke kleurwedstrijd 
 
Vele kinderen van Kleine-Ikke hebben deelgenomen aan de Koninklijke kleurwedstrijd. Wij 
willen de kinderen, maar ook zeker u als ouder bedanken voor het enthousiasme en de 
inzet bij het in vervulling brengen van deze activiteit. 
In iedere groep (met uitzondering van Sprookjesboom) is er een winnaar gekozen. Op de 
mededelingenborden heeft u kunnen lezen door wie de wedstrijd in de groep van uw 
kind(eren) is gewonnen. De winnaars hebben een zomers prijsje van ons ontvangen. We 
hopen dat zij er veel plezier aan beleven! 
 
Open dag 
 
Op zaterdag 25 mei organiseerde Kleine-Ikke de Open dag. Het straatbeeld werd een week 
van tevoren aangekleed met een prachtig nieuw spandoek, de uitnodiging verscheen in de 
plaatselijke krant en op de dag zelf maakten een springkussen, de ballonnenman, koffie, 
thee, limonade, lekkere hapjes en meer de dag tot een feestelijk moment. Naast het team 
mochten ook wij als OC-leden de bezoekende mensen verwelkomen en rondleiden in het 
gebouw. Het is prettig om als oudercommissie zowel voor het team als voor (nieuwe) 
ouders iets te kunnen betekenen. 
 
Huisregels 
 
In de afgelopen vergaderingen hebben wij ons als oudercommissie gebogen over de 
huisregels van zowel het KDV als ook de BSO. In overleg met de directie hebben we de 
huisregels herschreven. U kunt de nieuwe huisregels vinden op de website onder de link  
Het kind staat centraal. 
 
 
Vierogenprincipe 
 
Een beroepskracht op een KDV mag niet meer aan het werk zijn zonder dat een collega 
hem/haar kan zien en/of horen. Hoe organiseer je dat? Om dit goed te kunnen realiseren 
bespreken wij als oudercommissie met het team van Kleine-Ikke de mogelijkheden en de 
eventuele onmogelijkheden in ons gebouw. Vanaf 1 juli 2013 zal er pas officieel 
geïnspecteerd worden op het vierogenprincipe. Wij zijn van mening dat er bij Kleine-Ikke in 
de afgelopen tijd al zeer goede stappen zijn gezet om het vierogenprincipe zo goed 
mogelijk te kunnen waarmaken.  
Denkt u hierbij aan het open deuren beleid, de gedeelde sanitaire ruimte, de deuren met 
glas, gebruik van babyfoons etc. Mocht u suggesties hebben om het vierogenprincipe bij 
Kleine-Ikke nog beter te ontwikkelen, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te 
nemen. 
 
Regelement OC 
 
Daarnaast is ook nog eens naar het reglement van de OC gekeken. Na een aantal kleine 
wijzigingen is het reglement nu officieel vastgesteld door de OC en KI. 
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Felicitatie 
 
Graag willen we het team van Kleine-Ikke feliciteren met het prachtige GGD rapport van de 
BSO. Dat is weer iets om samen erg trots op te zijn!  
 
Afscheid nemen en nieuwe leden 
 
Na hun trouwe inzet in de afgelopen jaren, zullen een aantal OC-leden vanwege 
verschillende redenen binnenkort afscheid nemen. Omdat we in ledenaantal niet graag 
achteruitgaan, kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden via ons email adres: 
oc.kleine.ikke@gmail.com! 
Om een beeld te krijgen van de vergaderingen bent u van harte welkom op de eerst 
volgende OC vergadering; 9 september om 20.00 uur bij KI. Om rekening te kunnen houden 
met het aantal geïnteresseerden, vragen wij u dit via ons email adres te melden. 
 
Heeft u nog opmerkingen of vragen? Mail ons! 
 
Vriendelijke groet, 
 
De Oudercommissie van Kleine-Ikke 

 

Open dag 
 
Zaterdag 25 mei hebben we een Open dag gehad bij Kleine-Ikke. Iedereen was zeer 
enthousiast. Op iedere groep was iets leuks voor de kinderen te doen. De ballonnenclown 
kon toveren met zijn ballonnen, de kinderen stonden vol verbazing te kijken. Het was een 
leuke en geslaagde dag. Met name de oudercommissie willen we hartelijk bedanken voor 
hun hulp. 
Kijk voor leuke foto’s op facebook. 
 
 

 
                

  

mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
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BSO 
 
De zomervakantie komt er aan. 
Wij hebben dit jaar leuke uitstapjes bedacht voor de zomervakantie.  
Ons thema luidt dan ook “lekker buiten bezig zijn” 
 
Aktiviteiten buiten 

 Trektocht met de Ezel 

 Speeltuinen bezoeken met een gezellige picknick 

 Lekker naar het strand (boulevard en/of Strand nulde)  

 Huifkartocht 

 Op ontdekkingstocht met de verrekijkers mee, naar de Zandverstuiving 

 Beesten verzorgen op de kinderboerderij de Glind 

 Boswandelingen (speelbos) 

 Hans en Grietje, heerlijk spelen in de nieuwe hooiberg, of op het grote 

springkussen 

 Tot slot……..!!! Het Huttenfeest in de laatste week ma 26 augustus t/m do 29 

augustus. 

 
Huttenfeest 
We gaan samen met de kinderen van Kleine-Ikke en de kinderen van BSO de Hortus op het 
Huttenfeest een mooi vogelhuis maken!!! Ook zullen we rond dit thema zelf gemaakte 
versieringen en of knutsel werkjes maken om het vogelhuis mooi aan te kleden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Aktiviteiten binnen 

 Heerlijk spelen in de kuil van Kleine-Ikke 

 De Hortus heeft leuke thema kisten, waar we gebruik van mogen maken 
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 Natuurlijk zullen we ook leuke knutsel werkjes maken

             

                                     
 
Al deze bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud …van uiteraard het weer, het 
aantal kinderen en vooral wat de kinderen zelf leuk vinden.  
Zou u in de vakantie de kinderen extra kleding willen meegeven en eventueel badkleding 
met handdoek. 
Wij wensen u alvast een fijne zomervakantie toe,  met hopelijk heel veel mooie dagen.  
 
 

 

Kinderopvang 
 
Op de kinderopvang wordt er door de 
leidsters nagedacht over de knutselwerkjes 
voor het nieuwe thema “LANDEN”. De 
kinderen zijn erg blij met het droge weer, ze 
kunnen weer lekker wandelen en 
buitenspelen. De kinderen wandelen vaak 
naar de nieuwe speeltuin  
“Park Walstein”. Kijk voor leuke foto’s op 
onze facebooksite. 
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Vriendelijk verzoek          

- Mocht het zijn dat u uw kindje met eigen zonnebrand in wilt laten smeren omdat 
uw kindje bijvoorbeeld allergisch reageert op zonnebrandmiddelen, wilt u dit dan 
meegeven en aan de pedagogisch medewerkster doorgeven.  

 
In de afgelopen periode is aan de 
oostkant van de wijk Frankrijk een 
nieuw park gecreëerd. 
In overleg met wijkbewoners en de 
gemeente is het gebied omgetoverd 
naar een mooie groene vlakte met 
een prachtig wandelpad langs fruit- 
en notenbomen en fruitstruiken. 
In het park zijn mooie, nieuwe 
speeltoestellen voor de kinderen 
geplaatst en een veldje om te 
voetballen. 
Kijk voor meer informatie op 

www.wijkplatformfrankrijk.nl 

Park Walstein, een prachtig park 

  


