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Oktober  

Jaargang 2013,  nummer 8  

Nieuwsbrief Kleine-Ikke  

 Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt voor dit jaar alweer de laatste 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 

 Woensdag 25 december  1e Kerstdag 

 Donderdag 26 december  2e Kerstdag 

 Dinsdag 31 december  Oudjaarsdag 
 

Sluitingsdagen 2014 

 Woensdag 1 januari  Nieuwjaarsdag 

 Maandag 21 april  2e Paasdag 

 Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 

 Vrijdag 30 mei   Sluitingsdag 

 Maandag 9 juni   2e Pinksterdag 

 Woensdag 24 september Studiedag 

 Donderdag 25 december 1e Kerstdag 

 Vrijdag 26 december  2e Kerstdag 

 Woensdag 31 december  Oudjaarsdag 
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Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema september & oktober: “VERKEER”. 

 Thema november & december: “Eten & Drinken”. 

 Ouderavond “Jongleren in het verkeer”. 

 

Ouderavond Jongleren in het verkeer 
 
Donderdagavond 31 oktober 2013 van 19.30 uur tot 21.00 uur zal er een ouderavond 
“Jongleren in het verkeer” plaatsvinden. De afgelopen weken zijn de leidster op de 
verschillende groepen druk bezig geweest met het thema verkeer. 
We willen dit project graag afsluiten met een ouderavond zodat u onder het genot van een 
kop koffie/thee de werkjes/foto’s kunt aanschouwen van uw zoon/dochter. 
 
Wat kunt u verwachten? 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u discussiëren naar aanleiding van filmbeelden, uw kennis 
testen tijdens een quiz  en krijgt u vooral veel praktische informatie over 
verkeersopvoeding en veilig vervoer van kinderen van o tot 8 jaar. 

 
 
U wordt van harte uitgenodigt voor deze ouderavond.   

 
De oudercommissie 
 
Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van onze bezigheden in de afgelopen 
maanden. 
 
De dag van de leidster 
 
Vele kinderen en ouders van Kleine Ikke hebben op donderdag 19 september de leidsters 
van de verschillende groepen weten te verrassen. Het was ons, maar vooral de leidsters een 
waar genoegen om te mogen merken hoe hun werk met de kinderen wordt gewaardeerd. 
Diverse smaakjes thee en andere lekkernijen werden op originele wijze verpakt tot ware 
cadeautjes. Graag willen we u via deze weg hartelijk danken voor de aandacht die u eraan 
heeft geschonken. 
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Nieuwe leden 
 
We zijn blij u te kunnen melden dat er twee nieuwe leden bij ons zijn aangeschoven tijdens 
de laatste vergaderingen. We heten Marielle Prinsen-Goedegebuure en Norbert van Eys van 
harte welkom bij de oudercommissie. 
 
Input ouders voor oudercommissie 
 
Zo nu en dan worden wij benaderd door ouders die het prettig vinden om ideeën aan te 
dragen, ervaringen met ons willen delen, enzovoort. Graag willen wij u erop attent maken 
dat deze betrokkenheid en participatie door ons erg op prijs wordt gesteld. U kunt ons 
persoonlijk aanspreken of via de mail (oc.kleine.ikke@gmail.com) gemakkelijk bereiken. 
Mocht u interesse hebben om te weten wat de oudercommissie met Kleine Ikke bespreekt 
tijdens vergaderingen, dan kunt u de website van Kleine Ikke bezoeken. Via de link 
Ouderparticipatie/Oudercommissie kunt u onze jaarplanning bekijken en tevens de notulen 
van vergaderingen inzien. 
 

             
 

Tarieven 2014 
 
Zoals u van ons per mail heeft ontvangen zijn onze tarieven van 2014 bekend. De tarieven 
voor 2014 zijn iets omlaag gegaan. Binnenkort zullen de tarieven ook op onze site staan.  
 

 
Sinterklaas 
 
Donderdag 5 december zullen er ook zwarte pieten op Kleine-Ikke langs komen. De pieten 
zullen vanaf 16.00 uur in de kuil aanwezig zijn. Als u het leuk vindt kunt u bij het ophalen 
van uw kindje gezellig even pepernoten komen eten in de kuil en misschien is er dan ook 
nog wel een cadeautje voor de kinderen. De kinderen mogen natuurlijk ook op de foto met  
de zwarte pieten. 
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Reuzenstap 
 
Op Reuzenstap wordt met het Uk & Puk systeem gewerkt. In september is begonnen met 
het thema “Welkom Puk”. Elk thema wordt 4 weken behandeld. Er zijn verschillende 
activiteiten bedacht rond het thema voor onder andere spelletjes, voorlezen, 
kringgesprekken en knutselwerkjes. Iedere dag proberen we een activiteit van Puk te doen. 
Verder doet Puk de hele dag mee, hij gaat mee in de kring, mee aan tafel maar ook mee 
naar buiten. 
Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, 
sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk 
& Puk de eerste rekenprikkels. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pukenko.nl 

 

 
10 minuten gesprekken 
 
In november zullen er 10 minuten gesprekken gaan plaatsvinden. Op iedere groep hangt een 
intekenlijst waarop je kunt aangeven wanneer je wilt. Tijdens deze gesprekken zullen de 
leidsters de voortgang van uw kindje bespreken. 

 
 

Vriendelijk verzoek                
         

- Denkt u aan de winter reservekleertjes. 

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

- Wilt u slofjes of sokjes met nopjes meegeven in verband met het koudere weer. 

- Wilt u stapvoets rijden op het terrein van Kleine-Ikke en rekening houden met de 
kinderen. 

- Wilt u bij het brengen en halen van uw kinderen denken om de buitendeur goed te 
sluiten. De deur staat met regelmaat open. 

- Wilt u niet binnendoor (slaapkamer van Elfentuin) lopen om uw kindje op 
Reuzenstap op te halen of weg te brengen.  

- Wilt u voor Reuzenstap platic zakken sparen voor een knutselwerkje. 

- Wilt u voor Droomwereld oude schoenen sparen. 

 
 

 

 

 

 

  


