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Jul i  2014  

Jaargang 2014,  nummer 9 

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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Sluitingsdagen 2014 

 Woensdag 24 september Studiedag 

 Donderdag 25 december 1e Kerstdag 

 Vrijdag 26 december  2e Kerstdag 

 Woensdag 31 december  Oudjaarsdag 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yvonne samen met de kindjes van Reuzenstap in de moestuin 
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Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema juli & augustus: “ZOMER/VAKANTIE”. 

 Thema september & oktober: “BOERDERIJ”. 

 

Oudercommissie 
 

Wij zijn weer compleet! 
In de afgelopen maanden is de oudercommissie een viertal nieuwe leden rijker. Saskia 
Hummel, Danielle Hulshof, Linda van de Pol en Adriana Tomassen zullen binnenkort d.m.v. 
een pasfoto op de nieuwe OC-poster verschijnen. Zo weet u wie u kunt aanspreken wanneer 
u hier behoefte aan hebt. Uiteraard zijn wij ook altijd te bereiken via ons 
emailadres:  oc.kleine.ikke@gmail.com  
 
Onze complimenten 
Wat een geweldig aanblik vinden wij de moestuin, grenzend aan de parkeerplaats van 
Kleine-Ikke. Nog leuker vinden wij het feit dat de groenten samen met kinderen worden 
gezaaid en geoogst. De kinderen krijgen zelfs de kans om groenten mee naar huis te nemen 
en op te eten! Onze complimenten voor deze organisatie. Wij vinden het fantastisch om te 
zien dat kinderen bij Kleine-Ikke de kans krijgen om te werken in en te leren over de 
natuur. 
 

  
 
 

Moestuin 
 
De kinderen zijn erg enthousiast over de moestuin en zo trots als ze iets mee naar huis 
mogen nemen. Iedere dag willen ze wel weer met de moestuin bezig zijn, water geven en 
natuurlijk kijken wat er weer geplukt kan worden.          
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Vakantieplanning BSO 
 
Wij gaan er weer een gezellige boel van maken!  
Samen met de kinderen bekijken we iedere dag waar we zin in hebben en kunnen we 
kiezen uit een van deze leuke uitstapjes of activiteiten!!! 
UItstapjes 

 Het belevenissenbos in Lelystad                           

 Speeltuinen bezoeken met een gezellige picknick 

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

 Foto speurtocht in de stad Harderwijk 

 Ezeltjes boerderij 

 Vliegeren op de zandverstuiving 

 Boswandelingen (speelbos) 

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

springkussen 

 Tot slot……..!!! Het Huttenfeest in de laatste week  di 26 augustus t/m do 28 

augustus. 

Huttenfeest 
Op de laatste dag van het huttenfeest, gaan we samen met de kinderen van Kleine Ikke en 
de kinderen van de BSO het klimrek een Bazaar maken!!! 
Zodat ieder kind die op de laatste dag komt, zijn oude speelgoed of spulletjes kan gaan 
verkopen……… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten binnen 

 We gaan de meest gekke,mooie,leuke hoede mode show houden. 

 Dansen, spelen, bouwen en leuke activiteiten doen in onze speelkuil. 

 De Hortus heeft leuke thema kisten, waar we gebruik  van mogen maken. 

 Ook hebben we leuke knutselwerkjes bedacht. 

 Insectenhotel maken, zandschilderij en een eigen vlot bouwen die we natuurlijk te 

water laten gaan. 

Al deze bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud …van uiteraard het weer, het kind 
aantal en vooral wat de kinderen zelf leuk vinden.  
Zou u in de vakantie de kinderen extra kleding willen meegeven en eventueel badkleding, 
zwembandjes en een handdoek! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CrIeRMkLOtPmLM&tbnid=VVK_1A768CMVXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.harderwiek.nl/huttenfeest-harderwijk-2013/&ei=jL2zU7yyMYe1PNCLgdAN&psig=AFQjCNHrX2WwZkN-Zm1q2JIAsYHfkoApIg&ust=1404374730147912
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Boekstart 
BoekStart voor baby’s is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil 
bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. Kinderen die al 
op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken ontwikkelen een voorsprong (op school) 
waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen 
en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren: het versterkt de 
band tussen ouder en kind. BoekStart laat ouders en hun jonge kinderen ervaren hoe leuk 
samen lezen is! 
 
BoekStart in Bibliotheek Harderwijk 
Ouders met baby’s van ca. vier maanden krijgen van de gemeente een uitnodiging om een 
BoekStartkoffertje op te halen in de plaatselijke Bibliotheek. In het koffertje zit alles wat 
je nodig hebt om met voorlezen te beginnen: een stoffen boekje, een boekje met cd – want 
ook het zingen van liedjes hoort erbij – en informatie en voorleestips. In de Bibliotheek is 
een aantrekkelijke BoekStarthoek ingericht, compleet met box en een uitgebreide collectie 
babyboekjes. Want het is de bedoeling dat ouders met hun baby’s naar de Bibliotheek 
blijven komen. 
De Bibliotheek heeft de taak om de kinderopvang in haar werkgebied op de hoogte te 
brengen van de werkwijze en de mogelijkheden van BoekStart. De Bibliotheek heeft 
BoekStartkoffertjes om op de babygroepen te gebruiken en om aan de ouders te laten zien 
om hen ook over BoekStart te informeren. Een medewerker van de Bibliotheek kan op het 
kinderdagverblijf aan de hand van filmbeelden over voorlezen aan baby’s en jonge kinderen 
komen vertellen. Zo’n bijeenkomst kan voor pedagogisch medewerkers georganiseerd 
worden, maar ook op een ouderavond. 
 
BoekStart in de kinderopvang 
Dankzij een stimuleringssubsidie vanuit het overkoepelende programma Kunst van Lezen 
(OCW) is er nu meer aandacht voor voorlezen aan baby’s en jonge kinderen. Vanuit de 
subsidie is er ruimte voor scholing van pedagogisch medewerkers, een boekencollectie en 
een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang. Zo’n 600 kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen hebben inmiddels voorlezen een vaste plek kunnen geven in het 
dagprogramma en in het pedagogisch beleid. Voor Kleine-Ikke is inmiddels ook subsidie 
aangevraagd en toegewezen. 
 
Wat houdt BoekStart in de kinderopvang in? 
Binnen BoekStart in de kinderopvang zijn zes elementen van belang:  
- in samenwerking met de Bibliotheek wordt gezorgd voor een aantrekkelijke leesplek in de 
kinderopvang 
- in samenwerking met de Bibliotheek wordt een startcollectie geschikte boekjes 
opgebouwd 
- de deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd 
- ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend 
raken met de mogelijkheden van de Bibliotheek 
- voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een 
voorleesplan in het beleid 
- er wordt samengewerkt met partners in een leesbevorderingsnetwerk. Behalve aan de 
Bibliotheek valt te denken aan jeugdgezondheidszorg en gemeente. 
 
Waarom BoekStart in de kinderopvang? 
Per 1 augustus 2010 werd de wet OKE van kracht: Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie. Op basis hiervan wordt van de kinderopvang, naast verzorging, ook een 
opvoedende rol verlangd, waarbij ook aandacht voor de taalontwikkeling hoort. Voorlezen 
en werken met boeken dragen er in belangrijke mate toe bij om de vier basisdoelen van 
Riksen-Walraven te verwezenlijken: 

 Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid 

 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 

http://www.boekstart.nl/nieuws/item/7015/461/%28Voor%29leesplekken%20in%20kinderdagverblijven
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 Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties 

 Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een 
samenleving eigen te maken. 

 
 

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                
         

 Als u de vakantie van uw kindje nog niet heeft doorgegeven wil u dit dan zo spoedig 
mogelijk doorgeven aan 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 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. 
 

 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. 

 

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe 
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