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November  2014 

Jaargang 2014,  nummer 10  

Nieuwsbrief Kleine-Ikke  

 Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt de herfst 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 

 Donderdag 25 december 1e Kerstdag 

 Vrijdag 26 december  2e Kerstdag 

 Woensdag 31 december  Oudjaarsdag 
 

Sluitingsdagen 2015 

 Donderdag 1 januari  Nieuwjaarsdag 

 Maandag 6 april   1e Paasdag 

 Maandag 27 april  Koningsdag 

 Dinsdag 5 mei   Bevrijdingsdag 

 Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag 

 Vrijdag 15 mei   Sluitingsdag 

 Maandag 25 mei  1e Pinksterdag 

 Woensdag 30 september Heidag 

 Vrijdag 25 december  1e Kerstdag 

 Donderdag 31december  Oudjaarsdag  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema november & december: “MUZIEK”. 

 Ouderavond Boekstart: dinsdag 25 november om 20.00 uur. 

 Gefeliciteerd: alles leidsters zijn 24 september weer geslaagd voor hun EHBO en       

BHV 

 Sinterklaas: woensdag 3 december om 16.00 uur (hou de mail in de gaten) 

 GGD rapport 2014: kijk voor de inspectierapporten van het KDV en de BSO op onze 

site onder het tapje “Tevreden Ouders” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=X8buHv-Ax1aIDM&tbnid=mIclIh4ZQlHg7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.johnbeerens.com/blog/beauty-tips-herfst-haar-pupa-jbeverlyhills-chi/&ei=a4RBUo_qPMrFtQbB4YGwDA&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNFXELDV6QRAKgb_I1dOzAXYW9o2tA&ust=1380111834713908
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Boekstart-hoek bij Kleine-Ikke 
 
Harderwijker Courant woensdag 24 september 2014 
 
Harderwijk – Kleine-Ikke, Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in Harderwijk, heeft 
haar nieuwe leeshoek in gebruik genomen. In samenwerking met Bibliotheek Noordwest 
Veluwe en danzij landelijke subsidie voor het programma Boek-Start in de Kinderopvang 
beschikt Kleine-Ikke nu over een nieuwe collectie baby- en peuterboeken in een 
aantrekkelijke leeshoek. 
 
De directeuren van Kleine-Ikke en Bibliotheek Noordwest Veluwe, Lex Ligtenberg en Jan 
Hoogenberg, hebben de offieciële samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het 
moment dat het grootste resultaat al zichtbaar is: een collectie nieuwe boeken in een met 
een wigwam aangeklede nieuwe leeshoek. Na de ondertekening heeft de Boek-Startbeer de 
laatste nieuwe boeken in een kinderwagen naar de leeshoek gebracht. Dit alles onder het 
toeziend oog van wethouder van Onderwijs Pieter Teeninga, die hiermee het belang 
benadrukt dat ook de Gemeente Harderwijk aan lezen hecht. Na de officiële toespraakjes 
en handelingen zijn de kinderen zelf aan bod gekomen. Zowel Lex Ligtenberg als Jan 
Hoogenberg en Pieter Teeninga hebben een groep van zo’n 15 peuters voorgelezen over 
Dikkie Dik en Kikker. Vóór de realisatie van de leeshoek zijn de medewerkers van Kleine-
Ikke door de bibliotheek al geschoold in interactief voorlezen en in het opstellen en 
uitvoeren van een leesplan. Voor en met ouders zullen nog activiteiten worden 
georganiseerd om te bevorderen dat er ook thuis meer voorgelezen wordt en dat zij bekend 
raken met de mogelijkheden van de bibliotheek. 
 
BoekStart is een programma dat het lezen met jonge kinderen van 0-4 jaar en hun ouders 
via Openbare Bibliotheken bevordert én hen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat 
uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd (vanaf 3 maanden) in aanraking 
komen met boeken een voorsprong (op school) ontvwikkelen, waar ze hun hele leven 
voordeel van hebben. Samen een boekje kijken – plaatjes aanwijzen en benomen, versjes 
leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren – versterkt bovendien de band tussen ouder 
en kind. BoekStart vormt als leesbevorderend programma voor alle kinderen een stevige 
basis aan het begin van de door Stichting Kunst van Lezen ontwikkelde doorgaande leeslijn, 
gebaseerd op de doorgaande leerlijn. 
 

  
 

 

 

 

Speelnatuurkaart, Groene Kinderopvang 
 
Blij zijn we u te melden dat Kleine-Ikke op de speelnatuurkaart staat. Kijk op deze leuk site 
www.springzaad.nl/speelnatuurkaart. Je kunt dan op Harderwijk klikken op de kaart en 
dan zie je ons staan. 
 

http://www.springzaad.nl/speelnatuurkaart
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Voorstellen 
 
Graag wil ik 2 nieuwe oproepkrachten aan u voorstellen: 
 
Mijn naam is Rianne Bronkhorst. Ik ben 26 jaar en kom uit Hulshorst. 
Sinds september ben ik werkzaam als oproepkracht bij Kleine Ikke en ik heb het erg naar 
mijn zin! 
Ervaring in de kinderopvang heb ik al. Hiervoor heb ik namelijk 5,5 jaar op een ander KDV 
gewerkt. Helaas kwam de crisis om de hoek kijken en moest ik op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. Die heb ik gevonden hier bij Kleine Ikke! 
Werken met kinderen is iets wat ik altijd heb willen doen. De omgang met kinderen, hoe 
kinderen met elkaar omgaan en de onbezorgdheid van een kind zijn mooie en leerzame 
dingen.  
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om creatief bezig te zijn en pas ik ook nog op twee 
gezellige mannetjes. 

  
Mijn naam is Angela Rakhorst. Sinds afgelopen September ben ik werkzaam bij Kleine-ikke.  
Ik ben op elke groep te vinden, daar waar het nodig is! Dit vind ik erg leuk, zo leer ik 
hopelijk alle kinderen en ouders kennen!  
Ik ben inmiddels 4 jaar werkzaam als leidster, en zorg met veel passie en plezier voor de 
kinderen! 
Ook ben ik zelf moeder van mijn dochter Vajèn van 9 maanden en wij wonen samen met 
haar papa (Bas) in Ermelo! 
 

 
 

10 minutengesprekken 
 
Eind oktober, begin november staan bij Kleine-Ikke de jaarlijkse 10 minuten gesprekken 
gepland.  
Nu valt dit in een drukke periode voor zowel u als Kleine-Ikke in verband met  de 
voorbereidingen voor de decembermaand.  
Na overleg met de oudercommissie hebben wij daarom besloten om de 10 minuten 
gesprekken te verschuiven naar februari. 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag! 
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Kantoortijden 
 
Van Maandag t/m donderdag is kantoor bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op 
vrijdagochtend zijn we bereikbaar van 8.30 uur tot 11.30 uur. Is kantoor vanwege een vrije 
dag of ziekte niet bereikbaar dan zal de groep haar best doen om de telefoon aan te nemen. 
U kunt dan wel ziek meldingen doorgeven maar de groep kan geen toezeggingen doen op 
plannings vragen. Plannings vragen kunt u het beste mailen naar planning@kleine-ikke.nl.  
Ziekmeldingen graag tussen 7.00 uur en 8.00 uur doorgeven. 

 
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 
 

Oudercommissie 
 
Lekker lezen 
Enkele leden van de OC waren aanwezig bij de opening van Boekstart bij Kleine Ikke. Wat 
een leuk initiatief en wat een mooie leeshoek! Dit is een leuke samenwerking met de 
bibliotheek voor kinderen én ouders om samen lekker te lezen. Wilt u hier meer over horen? 
Dan kunnen we de ouderavond over Boekstart (i.s.m. de bibliotheek) van harte aanbevelen 
op 25 november om 20:00 uur bij Kleine Ikke. 
 
Website 
De website heeft wat praktische veranderingen ondergaan; het is nu nog makkelijker 
zoeken naar informatie op www.kleine-ikke.nl! Ga ook eens kijken en vindt er informatie 
over Boekstart, de laatste nieuwtjes en de nieuwsbrief, een mooi GGD-rapport voor de BSO, 
een link naar de Facebookpagina en uiteraard de notulen van de OC-vergaderingen.  
Mocht u iets met ons willen delen dan kan dat natuurlijk: mail ons via 
oc.kleine.ikke@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:planning@kleine-ikke.nl
http://www.kleine-ikke.nl/
http://www.kleine-ikke.nl/
mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
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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 slofjes of sokjes met nopjes meegeven in verband met het koudere weer. 

 Wilt u bij slecht weer de kinderen laarsjes meegeven zodat we toch gewoon naar 
buiten kunnen. 

 Wilt u kindjes die na 8.00 uur nog moeten ontbijten zelf brood mee willen geven. 

 Help wij zijn op zoek naar autostoeltjes (geen zitverhogers) zodat wij ook met de 
kleinere kinderen met de bus weg kunnen. 

 Wilt u bij binnenkomst alstublieft uw voeten vegen. 

 

 


