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 November  2015 

Jaargang 2015,  nummer 16  

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 

 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 november & december: :”Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw”; 

 28 juli is Jessica Hofmeijer bevallen van een zoon Sven; 

 Sinterklaas: woensdag 2 december om 16.00 uur. We maken er een gezellig feest 

van!; 

 Gefeliciteerd: alles leidsters zijn 23 september weer geslaagd voor hun EHBO en       

BHV. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKGtv8azg8kCFcE7FAodTp0MIw&url=http://dubobedrijven.nl/herfst-aanbieding-locatieverhuur-dubo-trade-centre-en-belevingscentrum/&psig=AFQjCNFqSWusONjltPdAZWoz9CIbC4FJNQ&ust=1447160615839452
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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 

Elke derde donderdag van september worden alle leidsters in het land in het zonnetje 
gezet, zo ook dit jaar bij Kleine Ikke. De oudercommissie had de termen "kei-goed" en 
"steen-goed" bedacht en gevraagd of alle kinderen op hun eigen wijze als blijk van 
waardering iets origineels met dit thema wilden doen. Het was fijn om te zien dat zo 
veel kinderen/ouders enthousiast aan de slag waren gegaan en hun steentjes (o.a. leuke 
kaarsen of originele dobbelstenen!) met versierde labeltjes afgelopen 17 september op hun 
eigen groep hebben afgegeven. De leidsters waren aangenaam verrast en wij 
willen iedereen bedanken voor hun bijdrage!  

Via deze weg willen wij u laten weten dat 2 leden van de oudercommissie Daniëlle Hulshof 
en Linda van de Pol hun functie inmiddels hebben neergelegd. Met veel plezier hebben zij 
deel genomen tijdens bijeenkomsten en wij danken hun voor de getoonde inzet en 
enthousiasme! 

Hebt u nog vragen of opmerkingen voor ons, neemt u dan gerust contact op via 
oc.kleine.ikke@gmail.com  

Ook zijn wij nog op zoek naar versterking van ons team!                                             
Weten wat er bij Kleine Ikke speelt, anticiperen als ouderraad op vragen of adviezen van 
ouders of het management en zo nu en dan een helpende hand bij activiteiten rondom 
feestdagen. 

Hebt u interesse en tijd voor overleg eens in de  1-2 maanden? Dan ontvangen wij graag uw 
reactie op bovenstaand mailadres.  

 

De Oudercommissie 

 

http://www.kleine-ikke.nl/
mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
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Personeel 
 
Mijn naam is Marlène de Moes ben 22 jaar en woon samen met mijn vriend in Harderwijk. 
Sinds 1 november 2015 ben ik werkzaam bij Kleine-Ikke zowel bij de dagopvang als op de 
BSO. In februari 2014 ben ik afgestudeerd als pedagogische medewerker Jeugdzorg. Ik vind 
het echt super leuk werk, het is geweldig om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen en 
dat ik daar ook mijn steentje aan kan bijdragen. En wat het ook zo leuk maakt is de 
afwisseling met de dagopvang en BSO, op deze manier ben je werkzaam met allerlei 
leeftijden. De eerste paar dagen bij de BSO zitten er al op maar het voelt of ik er al weken 
werk, dit komt door de fijne sfeer maar ook zeker door de kinderen ze hebben me gelijk al 
geaccepteerd en dat werkt heel fijn. Ook ben ik aangenomen bij 't Klimrek in Nijkerk dus 
zal ik deze twee locaties gaan combineren. Mijn hobby's zijn knutselen, shoppen, gezellig 
met vrienden wat drinken, reizen en heerlijk met me lieve hondje spelen/wandelen.  

 
 
Mijn naam is Bertine Holstege en ik ben 25 jaar.  Ik ben woonachtig in Nunspeet samen met 
mijn man en zoontje van 1,5 jaar.  In 2011 heb ik mijn diploma behaald als Pedagogisch 
Medewerkster. In mijn opleiding heb ik al eens stage gelopen bij Kleine-Ikke. Ik heb na het 
behalen van mijn diploma 1,5 gewerkt op een kinderdagverblijf en daarna nog 2,5 jaar als 
gastouder gewerkt.  Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken. Elk kind is uniek!  
Sinds augustus ben ik werkzaam bij Kleine-Ikke als invalkracht en ik heb het erg naar mijn  

  
 
Mijn naam is Ramona Melkert, ik ben 20 jaar oud en woon in Harderwijk. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om naar de stad te gaan of als het mooi weer is, ben ik 
graag op het water! 
Dit jaar ben ik afgestudeerd als pedagogisch medewerkster kinderopvang, ik heb hiervan 2 
jaar stage gelopen bij Kleine Ikke, in het schooljaar 2013/2014 bij Wonderland en in het 
schooljaar 2014/2015 bij Sprookjesboom. 
Ik ben nu werkzaam bij Kleine-Ikke als invalskracht en dus op alle groepen te vinden. 
 
 

Mijn naam is Samantha de Zwaan, ik ben 21 jaar en woon in Hulshorst. In 
mijn vrije tijd sport ik veel, onder andere voetbal en fitness. Verder ben ik graag in het 
gezelschap van vriend(inn)en om leuke dingen te doen. Op 1 juli jongstleden heb ik mijn 
diploma voor pedagogisch medewerker niveau 4 in ontvangst mogen nemen. Sinds juli werk 
ik hier als invalkracht, u kunt mij op alle groepen tegenkomen. Ik werk graag met kinderen, 

dat maakt dan ook dat ik het erg naar mijn zin heb!  
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Uurtarieven kinderopvang 2016 definitief 

19 okt 2015 laatste update:28 okt 2015  

De maximum uurtarieven voor 2016 zijn definitief en gepubliceerd door het Ministerie van 
Sociale Zaken. Door de investering van 290 miljoen euro en de indexering van de maximum 
uurtarieven zijn ouders in 2016 goedkoper uit. 

Ouders met een inkomen lager dan 18.176 euro krijgen 93 procent van 
de kosten voor kinderopvang vergoed. Met een jaarinkomen van € 107.115 of hoger is dit 
23,8 procent. - Foto:iStock 

De nieuwe maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt vanaf 1 januari 2016 6,89 euro, 
voorheen (2015) was dit 6,84 euro. Voor de buitenschoolse opvang is dit 6,42 euro 
(voorheen 6,38 euro) en voor de gastouderopvang 5,52 euro (voorheen 5,48 euro). Met de 
indexering van de uurtarieven, is 16 miljoen euro gemoeid. 

Inkomensafhankelijk 

In de toeslagentabel kunnen ouders zien op welk percentage kinderopvangtoeslag zij recht 
hebben. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Ouders met een 
inkomen lager dan 18.176 euro krijgen 93 procent van de kosten voor kinderopvang 
vergoed. Bij een tweede kind en verder is dit 94 procent. Ouders met een jaarinkomen van 
€ 107.115 of hoger ontvangen 23,8 procent vergoeding van de totale kinderopvangkosten 
voor hun eerste kind. Voor het tweede kind en verder krijgt deze groep minimaal 82,3 
procent van de kinderopvangkosten via kinderopvangtoeslag terug. Hoe meer ouders 
verdienen, hoe minder zij voor hun tweede en verdere kinderen terugkrijgen aan 
kinderopvangtoeslag. 

Voor de wettekst en de tabellen klikt u hier 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-355.pdf 
 

Vriendelijk verzoek  
              
         

 Wilt u bij slecht weer de kinderen laarsjes meegeven zodat we naar buiten kunnen?  

 Wilt u slofjes of sokjes met nopjes meegeven in verband met het koudere weer? 

 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.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-355.pdf

