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Januar i  2014  

Jaargang 2013,  nummer 8  

Nieuwsbrief Kleine-Ikke  

 Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt voor dit jaar alweer de eerste 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 2014 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De kinderen zijn vol afwachting op de sneeuw.  

Vorig jaar hebben ze zoveel plezier gehad in de sneeuw. 
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Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema januari & februari: “WINTER”. 

 Thema maart & april: “DIEREN”. 

 

Nationale voorleesdagen 
 

Van 22 januari t/m 1 februari zijn de nationale voorleesdagen 2014. KRRRR…OKODIL van 
Catherine Rayner is gekozen tot het Prentenboek van het jaar 2014. Kijk op 
www.nationalevoorleesdagen.nl voor de TopTien Prentenboek 2014.   

 

 

Moestuin 
 
In de tuin achter de parkeerplaats zijn eind januari de bessen- en frambozenstruiken 
geplant die de afscheiding gaan vormen tussen de moestuin en de het speelgedeelte van de 
tuin.  
Wij gaan ons best doen om de witte, de blauwe bessen en de aalbessen tezamen met de 
frambozen tot wasdom te laten komen zodat er later van al dit gezonds genoten kan 
worden. 
In februari en maart zal de moestuin vorm gaan krijgen en zullen de kinderen die het leuk 
vinden daar een steentje aan bij kunnen dragen. 
Een en ander is en zal worden gerealiseerd in samenwerking met Stichting de Hortus. De 
Hortus heeft in het najaar van 2013 alle activiteiten verhuisd naar Kleine-Ikke en is al 
aardig thuis. 

 
          

Sinterklaas 
 
Donderdag 5 december zijn er zwarte pieten op Kleine-Ikke langs gekomen. Er was zelfs 
een piet met een paard. Alle kinderen zijn in de kuil geweest en hebben een cadeautje 
gehad. Het was een gezellig feest met al die pieten. 

 

 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
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Oudercommissie 
 
Sint 
Het lijkt alweer even geleden, maar terwijl Sinterklaas zich door de storm een weg baande 
kwamen zijn Pieten gezellig bij Kleine-Ikke langs. De OC heeft wat kunnen helpen bij de 
voorbereidingen en er zijn veel foto’s gemaakt. Mocht u deze nog willen bekijken of willen 
downloaden, stuur dan even een mailtje naar Marlies de Groot (relatiebeheer@kleine-
ikke.nl). De foto’s blijven in ieder geval tot 31 januari beschikbaar. 
Ook hebben we de Sint geholpen en alle leidsters van Kleine-Ikke, die dit jaar zo 
ontzettend positief en enthousiast waren, verrast met een presentje zodat ze warm de 
winter door komen. 

 
 
Kerst en kerstmarkt 
Een pluim voor alle leidsters! In een paar dagen tijd werden alle lokalen omgetoverd. De 
stoomboten voeren weg en de kerstversiering en lampjes zorgden meteen voor een 
gezellige eindejaarssfeer. 
In de wijk Frankrijk was op 14 december een kerstmarkt georganiseerd met allerlei kramen 
van organisaties uit de buurt. Een paar OC-leden hebben samen met dames van Kleine-Ikke 
de kou getrotseerd en bij de kraam van het kinderdagverblijf folders en kleurplaten 
uitgedeeld.  

 
 
Contact 
Heeft u ideeën, vragen of ervaringen wilt delen? U kunt ons altijd persoonlijk aanspreken of 
via de mail (oc.kleine.ikke@gmail.com) gemakkelijk bereiken. Mocht u geïnteresseerd zijn 
naar wat de oudercommissie met Kleine-Ikke bespreekt, dan kunt u de website van Kleine- 
Ikke bezoeken. Via de link www.kleine-ikke.nl/oudercommissie.html kunt u de jaarplanning 
en de notulen van alle vergaderingen inzien. 

 

mailto:relatiebeheer@kleine-ikke.nl
mailto:relatiebeheer@kleine-ikke.nl
mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
http://www.kleine-ikke.nl/oudercommissie.html
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Even voorstellen 
 
Ik ben Angela Guljé ben 24 jaar oud en sinds kort werkzaam bij Kleine 
ikke. 
Afgelopen augustus ben ik zelf moeder geworden van een zoon Luca. 
Samen met mijn man en zoontje woon ik in Harderwijk. 
Voornamelijk sta ik op de peutergroep en de buitenschoolse opvang. 
Inmiddels ben ik al 5 jaar werkzaam in de kinderopvang sector. 
Mijn passie ligt echt bij kinderen maar wat ik erg leuk vind is dat ik 
nog steeds bijleer. 
Nu ik ook een eigen kind heb maak ik ook de andere kant mee als 
ouder. 
Zo probeer ik nog beter mijn vak uit te oefenen. 
Ik heb het reuze na mijn zin en ik hoop u kind ook! 
 
Groetjes Angela 

 

Ouderavond Jongleren in het verkeer 
 
Donderdagavond 31 oktober 2013 heeft er een ouderavond “Jongleren in het verkeer” 
plaatsgevonden. Het was een leerzame avond! Ouders en leidsters hebben nuttige tips 
gehad over kinderen in het verkeer en de rol van volwassenen daarbij. 
 

Facebook 
 

 
 
Op onze eigen facebook pagina plaatsen wij regelmatig foto’s en houden wij u op de hoogte 
van de verschillende activiteiten op ons kinderdagverblijf.  
U kunt deze pagina onder andere vinden via de link op onze website! www.kleine-ikke.nl 

 
 

Vriendelijk verzoek                
         

 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 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. 

 
 

 

 

 

  


