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Apr i l  2015 

Jaargang 2015,  nummer 11  

Nieuwsbrief Kleine-Ikke  

 Beste ouders en verzorgers, 

Voor u ligt de 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 2015 

 Maandag 27 april  Koningsdag 

 Dinsdag 5 mei   Bevrijdingsdag 

 Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag 

 Vrijdag 15 mei   Sluitingsdag 

 Maandag 25 mei  2e Pinksterdag 

 Woensdag 30 september Heidag 

 Vrijdag 25 december  1e Kerstdag 

 Donderdag 31december  Oudjaarsdag  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema maart & april: “Bloemen en Lente”. 

 Thema mei & juni: “Feest en Vader- en Moederdag”. 

 Week 15: week van het drinkwater 

 Vanaf 9 maart is Marjan Rikkers met zwangerschapsverlof 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.countrylife-enschede.nl/bloemen/&ei=dIr9VN63NImGPP7agKgC&bvm=bv.87611401,d.ZWU&psig=AFQjCNHF1jgWRQuVKm5vVa0S3qQgwAPLiw&ust=1425988054145048
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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 
 

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. 
 
 
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 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. 
 

Centrum voor jeugd en gezin 
 
Ineke ter Horst van centrum voor jeugd en gezin (CJG) komt ongeveer 1 keer per maand 2 
uur langs voor al u opvoedkundige vragen over uw kindje. Hierbij de datums en tijden 
wanneer ze langs komt: dinsdag 26 mei van 9:00-11:00 uur, donderdag 23 juli van 13:00-
15:00, maandag 24 augustus van 13:00-15:00, dinsdag 6 oktober van 9:00-11:00, donderdag 
19 november van 9:00-11:00 en maandag 28 december van 9:00-11:00. Kom gerust een keer 
langs als je vragen hebt. 

mailto:planning@kleine-ikke.nl
http://www.kleine-ikke.nl/
mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
http://www.kleine-ikke.nl/oudercommissie.html
http://www.kleine-ikke.nl/
mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
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Voorstellen 
 
Hallo, 
Mijn naam is Geralda van den Brink en ik ben 22 jaar. In mijn 
vrije tijd vind ik het onder andere leuk om te voetballen en 
fitnessen. Maar als de sportiviteit het even niet toe laat, vind ik 
een boek lezen ook vermakelijk. 
In augustus 2014 ben ik afgestudeerd als juf aan de PABO 
Windesheim te Zwolle. Tijdens de opleiding ben ik erachter 
gekomen dat voor de klas staan niet helemaal mijn ding is. Wel 
heb ik het altijd leuk gevonden om op te passen op jongere 
kinderen. Dit heeft er toe geleid dat ik in de kinderopvang 
terecht ben gekomen. Nu ik werk bij Kleine Ikke, ben ik er echt 
zeker van dat dit mijn doelgroep is en ik heb het hier erg naar 
mijn zin! 
Ik werk als oproeper en ben dus actief op alle groepen. Wij 
zullen elkaar daardoor vanzelf wel is tegen komen! 

 
Hallo, 
Bij deze wil ik me even voorstellen. 
Mijn naam is Chaima, ik ben 22 jaar oud en woon in Harderwijk. 
In 2012 heb ik mijn diploma als Pedagogische medewerker behaald. 
En in 2014 mijn diploma als maatschappelijk werker. 
Het gemis van kinderen om me heen, heeft er voor gezorgd dat ik heb besloten toch met 
kinderen verder te willen werken in de toekomst. 
En sinds december 2014 mag ik het team van kleine ikke versterken als invalkracht. 
Je kunt me daarom ook op alle groepen tegen komen. 
Ik vind het heerlijk om te mogen doen wat ik leuk vind, met kinderen werken. 
Ik heb er erg veel zin in! 

                                               
Hallo allemaal!  
Mijn naam is Stephanie Nijdam,  
ik ben 21 jaar jong en woon in Harderwijk.  
Mijn hobby’s zijn winkelen en leuke dingen doen met 
vriend(inn)en.  
In 2012 heb ik de opleiding  
Pedagogisch werker kinderopvang 4 afgerond,  
het laatste jaar heb ik hier stage gelopen. 
Vanaf december werk ik hier als invalkracht. U kan mij dus 
overal tegenkomen.  
Ik doe het met heel veel plezier en heb het hier goed naar mijn zin.  
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Drink water JOGG 
 
In week 15 zullen alle kinderopvang groepen meedoen aan de week van het drinkwater. 
Met de DrinkWater campagne vraagt JOGG-Harderwijk aandacht voor water drinken en op 
die manier de inname van zoete drankjes te verminderen. Kijk voor meer informatie op 
www.jogg-haderwijk.nl 
 
 

De Nationale Voorleesdagen 
 
Tijdens de twaalfde editie van de Nationale Voorleesdagen heeft burgemeester Harm-Jan 
van Schaik een groep peuters van Kinderdagverblijf ‘Kleine-Ikke’ in het Dolfinarium 
voorgelezen. In het Dolfinarium had men, voor deze gelegenheid de gesloten deuren weer 
even geopend. De peuters en hun begeleiders werden vervolgens in de ruimte Onder 
Odiezee’ ontvangen. Voordat de burgemeester met het voorlezen kon beginnen, haastten 
de peuters zich eerst naar de glaswand, waar zij gebiologeerd met grote ogen naar de 
dartelende dolfijnen keken. Daarna luisterden zij naar de burgervader die voorlas uit ‘Boer 
Boris gaat naar zee’, geschreven door Ted van Lieshout en geïllustreerd door Philip Hopman. 
Dit boek werd tevens als ‘Prentenboek 2105’ gekozen. Kijk voor meer leuke foto’s op 
facebook of op www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/actueel/foto-s/voorleesontbijt-2015 
 

 

http://www.jogg-haderwijk.nl/
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NLdoet 
 
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van ons land en wordt georganiseerd door het 
Oranje Fonds en is op 20 en 21 maart 2015 geweest. Op vrijdag 20 maart zijn er 13 
kinderen van basisschool de Brug van groep 8 geweest om wat leuk te doen met de 
kinderen. Er werd geknutseld, voor gelezen en in de kuil gespeeld. Het was erg gezellig. 
 

 

 
 

Vriendelijk verzoek  
               
         

 Wilt u er misschien rekening mee houden dat als u meerdere kinderen op moet 
halen dat u eerst de kleinste kindjes haald.  

 Het mooie weer komt er weer aan denkt u aan de zomer reservekleertjes. 

 Wilt u graag alles van uw kindje voorzien van een naam zodat 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 binnenkomst alstublieft uw voeten vegen. 

 

 


