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December  2016 

Jaargang 2016,  nummer 18  

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 2016 
 

• Maandag 26 december  2e Kerstdag  

 

Sluitingsdagen 2017 
 

• Maandag 17 april  2e Paasdag 

• Donderdag 27 april  Koningsdag 

• Donderdag 25 mei  Hemelvaartsdag 

• Vrijdag 26 mei   Sluitingsdag 

• Maandag 5 juni   2e Pinksterdag 

• Woensdag 20 september Studiedag personeel 

• Maandag 25 december  1e Kerstdag 

• Dinsdag 26 december  2e Kerstdag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws Kleine-Ikke 
 

• Thema december: :”Kerst en Oud en Nieuw”. 

• Amanda is 16 november bevallen van dochter Saartje. 

• Vanaf 15 december is Bertine met verlof. 
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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 uw vragen te 
beantwoorden. 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 52 van 26 december t/m 1 januari is het kantoor van Kleine-Ikke gesloten. 
Voor vragen over uw kind of ziekmeldingen zijn de groepen wel bereikbaar. In week 1 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 
Kijk ook voor de sinterklaasfoto’s op facebook. 
 

Oudercommissie 

Als oudercommissie kijken wij terug op een mooi jaar bij Kleine-Ikke. We hebben als 
klankbord van alle ouders/verzorgers een mooie bijdrage geleverd aan het management. U 
heeft in het afgelopen jaar ons regelmatig weten te vinden met uw vragen en opmerkingen.  

Ook voor het nieuwe jaar kunt u ons bereiken via oc.kleine.ikke@gmail.com. Of spreekt 
u ons gerust aan als u een vertrouwd gezicht van de oudercommissie tegenkomt komt bij 
Kleine-Ikke! 

Het afgelopen jaar is ons team versterkt met twee nieuwe leden en wij hopen u in 2017 dan 
ook weer van dienst te kunnen zijn. 

Daarnaast hebben we een aantal leuke evenementen weer naar tevredenheid kunnen 
volbrengen zoals o.a. de dag van de leidsters en het Sinterklaasfeest! Wij bedanken u ook 
voor uw enthousiaste bijdrage hierin, met u en de kinderen maken we dit jaarlijks weer tot 
een succes. 

Ten slotte wensen wij u en de kinderen mooie en fijne feestdagen toe en we toasten alvast 
op een gezond en gelukkig 2017! 

mailto:planning@kleine-ikke.nl
http://www.kleine-ikke.nl/
mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
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Personeel 
 
Ik ben Leonie en sinds augustus ben ik begonnen als invalkracht bij Kleine-Ikke. De meeste 
kindjes en ouders hebben mij dan ook al ontmoet, toch stel ik mij nog graag even aan jullie 
voor!  
 
Ik ben 26 jaar en woon in Oldebroek. Begin 2017 hopen mijn vriend en ik  te gaan samen 
wonen in ons huis dat we nu aan het bouwen zijn. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
sportief bezig te zijn zoals: hardlopen, bootcampen en soms een wedstrijdje te voetballen 
maar ook geniet ik ervan om heerlijk op de bank te zitten met een kopje thee, stukje 
chocola en boek/tijdschrift. 
Ik werk alweer zo'n 7 jaar in de kinderopvang, het is elke dag weer een feestje om er voor 
de kindjes een leuke dag van te maken. Samen met ze te knutselen, kletsen, flesjes geven, 
buiten te spelen en noem maar op! 
 

 
 

 
BSO vakantieplanning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meenemen: 
• Niet de nieuwste kleding. 

• Als er sneeuw ligt, graag 

handschoenen, sjaal, muts en slee 

mee met naam. 

• Laarzen/ snow boots mee. 

• Een goed humeur. 

 

Let op! 
• Tijdens het kerstdiner graag de 

kinderen na 17.45 uur op halen. 

• Bij het schaatsen zijn handschoenen 

verplicht, mocht jezelf schaatsen 

hebben mag je deze meenemen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYgO6C2-TQAhXJPhQKHQsHD2EQjRwIBw&url=https://twitter.com/politierdam_wa&bvm=bv.140915558,d.d24&psig=AFQjCNEQt29Lpdvp2Q2OdSmQ7W7BeEjNrA&ust=1481290430541730
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Di. 27 
december 

• ‘Verlaat’ Kerstdiner: 
Op deze dag willen we graag met alle kinderen van de BSO een 
‘verlaat’ kerstdiner organiseren.  Overdag gaan we met de BSO 
kinderen alle voorbereidingen treffen om  aan het einde van de 
middag (16.30uur) met elkaar aan tafel te gaan.  
Vraag aan de ouders: willen jullie de kinderen vanaf 17.45 uur 
ophalen zodat iedereen mee kan doen aan dit gezellige Diner? 

Woe. 28 
december  

• Knutselen: 
Winter knutselwerkjes maken als; sneeuwpoppen, ijskristallen, 
rendieren etc. 

Do. 29 
december 

• ‘Verlaat’ Kerstdiner: 
Op deze dag willen we graag met alle kinderen van de BSO een 
‘verlaat’ kerstdiner organiseren.  Overdag gaan we met de BSO 
kinderen alle voorbereidingen treffen om  aan het einde van de 
middag (16.30uur) met elkaar aan tafel te gaan.  
Vraag aan de ouders: willen jullie de kinderen vanaf 17.45 uur 
ophalen zodat iedereen mee kan doen aan dit gezellige Diner? 

Vrij. 30 
december 

• BSO Got Talent: 
Bedenk jij alvast een leuke act die je kan doen tijdens deze 
dag?? ’s Middags gaan we in de kuil een optreden houden voor 
alle kinderen van RS. 
Natuurlijk zit hier ook een leuk prijsje aan verbonden. 

Ma. 2 januari • Spelletjes dag: 
      monopoly, memorie, 4 op een rij, stoelendans etc. Als je zelf een  
      leuk spel hebt mag deze meegenomen worden naar de BSO. 

Di. 3 januari • Politie op bezoek: 
Vandaag krijgen we bezoek van 2 agenten die met de ‘echte’ 
politie auto langs komen….  Wie weet mag je er ook nog wel even 
inzitten als je durft….. 

Woe. 4 januari • Mega fun spektakel 
Do. 5 januari • Bezoek aan de Brandweer. 

Met alle kinderen gaan we op bezoek bij de brandweerkazerne.  
Vrij. 6 januari • Schaatsen:  

Met de grote kinderen gaan we lekker naar de schaatsbaan om 
onze kunsten te vertonen. 
Met de jongere kinderen gaan we op de BSO allerlei leuke 
spelletjes doen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIhun92eTQAhUEyRQKHY0lDlkQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D8087%26fld%3D/Mickey-Mouse.html&psig=AFQjCNH7jw7bvmRkuInjMeEe8HClon4k8w&ust=1481290129962947
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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 graag alles van uw kindje voorzien van een naam zodat het niet zoek raakt? 

• Wilt u bij afwezigheid of ziekte u kind afmelden op 0341-754838 of per mail? 

• Wilt u stapvoets rijden op het terrein van Kleine-Ikke en rekening houden met de 
kinderen? 
 
 

 
 

 

 

Wij wensen u fijne Feestdagen 

 

 

http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=amV3pHGYsuXfvM&tbnid=1AGqey17LOp-6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.in4more.nl/verhuur.htm&ei=qrG5UZSZCI2sPZSKgcgL&bvm=bv.47883778,d.ZWU&psig=AFQjCNGt7i22IYNbMpWskpn1G82SmjCoIg&ust=1371210527630442

