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Jul i  2015 

Jaargang 2015,  nummer 15  

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 

 Woensdag 23 september Studiedag personeel 

 Vrijdag 25 december  1e Kerstdag 

 Donderdag 31december  Oudjaarsdag 
 

Sluitingsdagen 2016 
 

 Vrijdag 1 januari  Nieuwjaarsdag 

 Maandag 28 maart  2e Paasdag 

 Woensdag 27 april  Koningsdag 

 Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag 

 Vrijdag 6 mei   Sluitingsdag 

 Maandag 16 mei  2e Pinksterdag 

 Woensdag 21 september Studiedag personeel 

 Maandag 26 december  2e Kerstdag  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws Kleine-Ikke 
 

 Thema juli & augustus: :”Alles wat vliegt en zomer”. 

 Vanaf 18 juni is Jessica Hofmeijer met zwangerschapsverlof gegaan. 

 6 mei is Marjan Rikkers bevallen van een zoon Bjorn. 

 LET OP: studiedag personeel is op woensdag 23 september en niet zoals eerder 

gemeld op woensdag 30 september. Onze excuses hiervoor. 

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://wallpapers-achtergronden.blogspot.com/2011/07/zomer-achtergronden-zomer-wallpapers.html&ei=t0qJVaKbEabSyAOYz4GgAg&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNH7x6jYQ_WzT5_mASHMsyXA9jEbzw&ust=1435147305929492
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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 
planningsvragen. Planningsvragen kunt u het beste mailen naar planning@kleine-ikke.nl.  
Ziekmeldingen graag tussen 7.00 uur en 8.00 uur doorgeven. 
 
LET OP: week 32 van 3 augustus t/m 9 augustus is het kantoor van Kleine-Ikke gesloten. 
Voor vragen over uw kind of ziekmeldingen zijn de groepen wel bereikbaar. In week 33 is 
het kantoor weer bereikbaar. 
 

Facebook 
 

 
 
Op onze 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 

We bedanken Daniëlle Hulshof voor haar inzet in de commissie in het afgelopen jaar. 
Wegens omstandigheden kan zij niet langer betrokken zijn als lid van de oudercommissie 
van Kleine-Ikke. Daniëlle, we wensen jou en je gezin het allerbeste in de toekomst! 

Graag wensen we via deze weg de kinderen, de ouders, de leidsters en de directie een heel 
plezierige zomervakantie toe. 

We zijn en blijven voor u te bereiken via ons emailadres: oc.kleine.ikke@gmail.com 

Met vriendelijke groet, 

De oudercommissie 

 

Personeel 
 
Vanaf juli zullen Ramona Melkert, Samantha de Zwaan, Betine Holstege en Sharon Roza ons 
team komen versterken. Ramona was het schooljaar 2014/2015 stagiaire op sprookjesboom 
en heeft in juni haar diploma behaald. We wensen de dames veel werkplezier bij Kleine-
Ikke. In de volgende nieuwsbrief zullen ze zich persoonlijk aan u voorstellen. 

mailto:planning@kleine-ikke.nl
http://www.kleine-ikke.nl/
mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
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100 euro actie 
 
Indien u als klant een nieuwe klant aanbrengt bij Kleine-Ikke ontvangt u allebei € 100,00 
korting in de maand dat de opvang bij Kleine-Ikke start. 
 
Voor de nieuwe klant geldt een minimale afname van 10 uur per week. De actie loopt tot 
31 december 2015. 
 

Nieuws vanuit de brancheorganisatie 
 
Kabinetsplan belastingherziening: 250 miljoen extra voor kinderopvang 

 
Verenigingsnieuws •19 juni 2015 

Het kabinet stelt voor om voor volgend jaar het budget voor de 
kinderopvangtoeslag te verhogen met 250 miljoen euro. Het voorstel is onderdeel van 
een breed pakket van maatregelen van het kabinet om het belastingstelsel te herzien. 
De komende tijd overlegt het kabinet nog met partijen over de plannen. Met 
Prinsjesdag wil het kabinet een definitief voorstel komen. De branche ziet in het 
voorstel honorering van de inzet van de afgelopen tijd om de extra opbrengsten van de 
bezuinigingen voor de sector beschikbaar te houden. 

Vandaag heeft het kabinet een eerste uitwerking uitgebracht van de plannen voor de 
belastingherziening. Een van de onderdelen is een verhoging vanhet budget voor de 
kinderopvangtoeslag met 250 miljoen euro. Om de werkgelegenheid van jonge ouders te 
stimuleren stelt het kabinet daarnaast voor om de inkomensafhankelijke combinatiekorting 
met 250 miljoen euro te verhogen. De maatregelen zijn onderdeel van een pakket om de 
lasten op arbeid met in totaal 5 miljard euro te verlagen. Verschillende inkomensgroepen, 
hogere en lagere inkomens, profiteren van de voorstellen. Het pakket zorgt voor een 
koopkrachtverbetering voor werkende huishoudens van 1½ tot 3 procent. 

Inzet branche blijft gericht op toegankelijke en betaalbare kinderopvang 
Brancheorganisatie Kinderopvang is verheugd met het plan om het budget voor de toeslag 
te verhogen. Inzet van de brancheorganisatie is de afgelopen tijd steeds geweest dat de 
bezuinigingen de sector bovenmatig zwaar hebben getroffen. De extra opbrengsten van de 
bezuinigingen zouden dan ook beschikbaar moeten blijven voor de sector. Alle betrokkenen 
in de sector zijn gebaat bij financiële stabiliteit en een meer evenwichtige verdeling van de 
financiering van de opvang. De komende tijd zal de brancheorganisatie zich daarvoor 
blijven inzetten, in het belang van ondernemers, ouders en kinderen bij toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang. 

 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/19/belastingherziening.html
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Vriendelijk verzoek  
               
         

 Het mooie weer is er weer, denkt u aan 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? 
 

 Mocht het zijn dat u uw kind met eigen zonnebrand in wilt laten smeren omdat uw 
kindje bijvoorbeeld allergisch reageert op bepaalde zonnebrandmiddelen, wilt u dit 
dan meegeven en aan de pedagogisch medewerkster doorgeven? 

 

 
 

 

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!!!! 
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