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Jul i  2016 

Jaargang 2016,  nummer 17  

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 
 

 Woensdag 21 september Studiedag personeel 

 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 juli & augustus: :”Zon, zee, strand en het seizoen Zomer”. 

 Vanaf 30 juni is Sarina v.d. Veer met zwangerschapsverlof gegaan. 

 22 maart is Angela Guljé bevallen van een tweeling Kyan en Yara. 

 De 10 minutengesprekken zullen in september, oktober gehouden worden. 
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Paracetamol 
 
Voorheen was het zo dat paracetamol niet aan kinderen werd gegeven. Op verzoek en in 
samenspraak met de O.C. is dit als volgt gewijzigd: 
Paracetamol wordt in de regel niet gegeven aan kinderen, tenzij het op doktersadvies is.  
Ouders/verzorgers tekenen hiervoor een verklaring dat er toestemming gegeven wordt om 
paracetamol toe te dienen van “datum” tot “datum” en dat dit gebeurd op doktersadvies.  

 
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. 
 

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 

Kleine-Ikke heeft enige tijd geleden het nieuwe pedagogisch beleidsplan aan de 
oudercommissie voorgelegd ter inzage en wij hebben het plan uitvoerig besproken en waar 
nodig een paar kleine wijzigingen in overleg met directie doorgevoerd. 

Het is een overzichtelijk en duidelijk beleidsplan geworden, waar u als ouder alsook 
de toekomstige ouders kunnen nalezen wat de ruggengraat van de organisatie behelst.  

Het definitieve plan in een nieuw jasje vindt u terug op de website.  

Bij onze laatste 2 vergaderingen heeft u het wellicht al opgemerkt via de notulen dat ons 
team is versterkt met twee nieuwe enthousiaste leden. 

 

 

mailto:planning@kleine-ikke.nl
http://www.kleine-ikke.nl/
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Hieronder stellen zij zichzelf graag aan u voor. 

Per maart ben ik, Roel Verbeek (35 jaar), lid van de OC. Getrouwd met Nicolien en sinds 4 
jaar woonachtig in Harderwijk. Onze zoon Gijs is elke dinsdag en woensdag heerlijk aan 
spelen op de Elfentuin. 

Wanneer Gijs aan het spelen is, ben ik 4 dagen in de week werkzaam als röntgenlaborant 
en coördinator op de afdeling radiologie van de MC Zuiderzee in Lelystad. 

Waarom OC lid: Om op een andere manier betrokken te zijn binnen een kinderdagverblijf, 
welke toch een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind heeft. 

Ik ben Marije van Kleeff en ben sinds afgelopen maart lid van de OC van Kleine Ikke.  
Ik ben 33 jaar oud, getrouwd en wij hebben samen 2 jongens die op Drakenheuvel zitten. 
Ik werk als manager zorg bij 's Heeren Loo Zorggroep. 
Ik ben lid geworden van de OC, omdat ik weet hoe belangrijk het is als verwanten 
meedenken over de zorg en ik de kwaliteit van de zorg ook erg belangrijk vind voor mijn 
jongens. 
 
Hebt u nog vragen of opmerkingen die u graag met de oudercommissie wilt delen, dan kan 
dit via de mail aan: oc.kleine.ikke@gmail.com  
Of als u ons in de wandelgangen ziet lopen, spreekt u één van ons gerust aan! 

 

Personeel 
 
Vanaf maart werkt Corienne Elzinga op de groep Droomwereld en vanaf juni is Miriam 
Winkler op diverse groepen te zien. Beide dames zullen zich hieronder even persoonlijk aan 
u voorstellen. Per 1 juli zal ook Wendy Jansen ons team komen versterken zij zal zich in de 
volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

  
Graag wil ik mij even aan u voorstellen, Mijn naam is Corienne Elzinga en woon in 
Harderwijk. 
Ik werk sinds 1 maart bij Kleine-Ikke. Mijn vaste groep is “Droomwereld”.  
Voor ik hier kwam werken heb ik op twee andere kinderdagverblijven gewerkt. Ik werk nu 
al zo’n 15 jaar in het vak! En geniet nog iedere dag van het werken met kinderen. 
Zelf  heb ik drie prachtige kinderen, een dochter van 7 jaar en twee jongens van 4 jaar.  

Bij deze wil ik me aan u voorstellen; ik ben Miriam, 34 jaar en sinds juni als 
oproepkracht werkzaam bij Kleine-Ikke. Hiervoor heb ik een aantal jaren in de 
kinderopvang in Arnhem gewerkt.  

mailto:oc.kleine.ikke@gmail.com
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Zelf heb ik een dochter van bijna 4 jaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om dingen met 
haar te ondernemen, naar het bos, strand, om met vriendinnen af te spreken of te 
mountainbiken. Stap voor vragen, gerust op me af. Alvast een fijne zomer(vakantie)!  

Fotograaf 
 
Begin juni is Nettie Willigenburg Bremer van Wilbréfotografie op Kleine-Ikke geweest. 
Ze heeft veel leuke foto’s kunnen maken. Eind juli/ begin augustus zal er een brief met een 
inlogcode op de groep klaar liggen zodat u de foto’s kunt bekijken en bestellen. Haar 
website is www.wilbrefotografie.nl 
 

BSO vakantieplanning 
 
Zelf meenemen: 

 Zwemkleding/ handdoek 

 Slippers die nat mogen worden 

 Waterpistool 

 Lege flessen 

 Pet/hoofddeksel 

 Goed humeur 

 Droge kleding 

- Voor bij minder weer: 

- DVD’s 

- Gezelschapsspel 

            
Week 28 t/m 33 

Op pad: 

 Naar het strandje 

 Zandverstuiving 

 Schaapskooi 

 Stakenberg 

 Trimbaan 

 Speeltuin bij de watertorenweg 

 Houtenspeeltuin 

 Huttenfeest (week 34) 

 Hans en Grietje (Buiten) 

 Belevenissenbos 

 Kinderboerderij  ’ s heerenloo 

 Zandenplas/kano-vijver 

 
 
Activiteiten: 

 Speurtocht   Fles-voetbal 

 Water spons en vuur spel Vlieger maken 

 Spelen met water  Vliegeren 

 Estafettes   Koken 

 Oud Hollandse spelletjes. Moestuin bijhouden 

 Sport en spel activiteiten Knutselen 

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.docentenplein.nl/kleurplaten/vlieger&ei=OC-VVb2HLJKN7Aar642AAw&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNHe1DnUP1QuBnVVjhM_-zyVbw4LUQ&ust=1435926705930504
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.kleurplatenwereld.nl/kleurplaten/mandala/&ei=ni-VVarEAcPV7AaLtovgAg&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNH7H2Ds8i5JtwDPi2LNYYesmYazug&ust=1435926558847020
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/ciskaverweij/zomer/&ei=uTGVVaXIFurY7AaFxJrwAw&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNHn-l1pY2KxbW4pde-Zxu8a_IqgdQ&ust=1435927344923829
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Vriendelijk verzoek  
               
         

 Met mooi 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 afmelden bij Bianca of Marlies telefonisch op 
0341-754838 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, wilt u dit 
dan meegeven en aan de pedagogisch medewerkster doorgeven? 

 

 
 

 

 

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!!!! 
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