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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 2017 
 

• Woensdag 20 september Studiedag personeel 

• Maandag 25 december  1e Kerstdag 

• Dinsdag 26 december  2e Kerstdag 
 

 

Sluitingsdagen 2018  
  

• Maandag 1 januari  Nieuwjaarsdag 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws Kleine-Ikke 
 

• Thema juli/augustus: zomer en circus. 

• Jessica is 15 juni met verlof gegaan. 

• Lotte gaat vanaf 10 juli met verlof. 

• Stephanie is op 7 juli trouwen. 

• Kleine Ikke doet mee aan het Mini-huttenfeest op 16 augustus van 13.00-14.30 uur 

op het Albert Verweyplein 30. 

• Op 26 juni hebben 13 pedagogisch medewerkers de eindtoets van Pepp: Baby en 
Peuterkennis 1  gedaan.  

 

 

 



2 
 

Kantoortijden 
 
Kantoor is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op 
vrijdagochtend zijn we bereikbaar van 8.30 uur tot 11.30 uur. Indien kantoor niet 
bereikbaar is zal de groep haar best doen uw vragen te beantwoorden. Vragen over de 
planning kunt u 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.  
Deze pagina kunt u vinden via de link op onze website: www.kleine-ikke.nl 
 

Modderdag  
Modderdag was een geslaagde dag! De kinderen hebben heerlijk met modder gespeeld. Het 
blote voetenpad was een hele ontdekking! 
Er zijn veel foto’s gemaakt en deze kunt u terugvinden op onze facebook pagina.  
 
 

 
 
 
 
 

    

mailto:planning@kleine-ikke.nl
http://www.kleine-ikke.nl/
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Nieuws van de groepen 
 
Beste ouders, 
De laatste weken zijn alweer een aantal kinderen 1 jaar geworden op Sprookjesboom. Zij 
zijn over naar de andere groepen. Veel plezier lieve Quinten, Julius, Florian en Lucas. 
Met het thema Boerderij zijn wij druk geweest met het knutselen van biggetjes, kalfjes en 
eendjes. 
Wisten jullie dat Stephanie met Lars is getrouwd op 07-07-2017?! Wij wensen hun veel geluk! 
Groetjes van Sprookjesboom 
 
Op Elfentuin zijn we druk geweest met het thema "de boerderij". De kinderen hebben een 
mooi boerenbond bordje geverfd en een varken en koe geplakt. Ook zijn we druk geweest 
met de voorbereidingen voor vaderdag. 
Verder genieten we van het mooie weer. De zandbak en fietsen zijn favoriet maar ook 
samen mieren zoeken of bellenblazen is leuk. Veel 1-jarige zijn inmiddels ook gaan lopen 
en ontdekken op hun manier de hele tuin. We zijn dus veel met z'n allen buiten. Groetjes 
Nadine ,Naomi en Ria. 
 
Hier een stukje met nieuwtjes van Drakenheuvel. Jullie hebben het natuurlijk al gezien: 
Bertine is terug van verlof. Wij zijn blij dat ze er weer is! De afgelopen periode zijn wij 
bezig geweest met het thema lente en de knutselwerkjes die daarbij horen. We hopen dat 
jullie het cadeautje leuk vonden!  
We wensen jullie alllemaal een hele fijne zonnige zomer toe. 
  
Wonderland  
Hallo ouders, 
De zomer is in aantocht dus zijn we lekker vaak buiten aan het spelen! Uiteraard zijn we 
ook druk geweest met knutselen voor vaderdag en het thema Boerderij.  
Dinsdag 30 mei was Elif haar laatste stagedag dus hebben we een klein feestje gevierd! De 
kindjes hebben gesmuld van de toetjes! Ook hebben we wat moois geknutseld voor haar als 
aandenken aan Wonderland! 
Roel heeft afscheid genomen van Wonderland. Hij is 3 jaar en gaat hij naar de 
peutergroep.....dag lieve Roel! 
Zo af en toe lenen we de treinbaan van Drakenheuvel en wat kunnen de jongens daar leuk 
mee spelen! 
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Dag allemaal! Groetjes van Wonderland  

 
BSO 
Beste ouders, 
Afgelopen periode hadden wij het thema boerderij. Hier zijn wij mee bezig geweest door 
onder andere te schminken, in de vakantie zijn wij naar verschillende boerderijen geweest 
en hebben de kinderen die het leuk vonden wij pony gereden. Ook hebben wij een bezoek 
gebracht aan de schaapskooi in Ermelo! Wij houden jullie op de hoogte door middel van 
foto’s op de facebook pagina van Kleine Ikke. 
Het is nu zomervakantie en wij zijn druk bezig geweest met de planning tijdens de vakantie. 
Wij vinden dat het een leuke planning is geworden en proberen zoveel mogelijk af te 
wisselen. In week 33 is natuurlijk weer het jaarlijkse huttenfeest en als afsluiting van de 
vakantie houden wij op de laatste donderdag (17 augustus) een mini-kamp, hoe gaaf is dat? 
Opgeven kan nog tot en met 18 juli! 

 
Droomwereld. Per 14 juni is Jessica met zwangerschapsverlof. We wensen haar een mooi en 
rustig verlof toe en sterkte met de bevalling.  
We hebben laten gaan met een lach en een traan; Imra en Lynn! Veel plezier op de 
peutergroep! 
We wensen iedereen een fijne vakantie! 
Zonnige groetjes van Droomwereld. 
 

Oudercommissie 
 
Beste ouders/verzorgers. 

Graag willen we 3 zaken met u delen. 

1.Ter gelegenheid van de Dag van de Leidsters op 21 september en Sinterklaas delen wij als 

Oudercommissie (OC) altijd een kleinigheid uit aan de leidsters van Kleine Ikke. De 

afgelopen jaren is dit betaald door de OC-leden zelf. Nu lijkt het ons natuurlijk leuker dat 

we samen met u als ouders voor de financiële bijdrage zorgen en dat we voor beide 

gelegenheden leuke presentjes per leidster kunnen geven. 

In de week van 4 t/m 8 september willen we hiervoor een inzameling houden. 

Natuurlijk zijn de leidster onbetaalbaar, dus geef wat u wilt geven. Echter hebben we als 

OC gemeend een maximum te stellen aan de gift van 5 euro per kind. In de week 

voorafgaand zullen we dit nogmaals communiceren en aangeven waar de collectebus(sen) 

zullen staan. 

We hopen dat we gezamenlijk een leuk bedrag ophalen voor onze leidsters. 

Heeft u suggesties of vragen, neem gerust contact met ons op! 

Dank u wel. 

2. Na jaren van trouwe deelname aan de OC hebben Mariëlle Prinsen, Adriana Tomassen en 

Carmen de Bruin om verschillende redenen besloten om te stoppen als lid van de OC. Wij 

willen hen hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid, inzet en creativiteit in de afgelopen 

jaren. 

3.Als gevolg hiervan zijn wij op zoek naar versterking van ons team! 
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Wilt u weten wat er bij Kleine Ikke speelt, anticiperen als oudercommissie op vragen of 

adviezen van ouders of het management en wilt u zo nu en dan een helpende hand zijn bij 

activiteiten rondom feestdagen? Dan is OC lid wellicht iets voor u! 

Hebt u interesse en tijd voor ca. 6 tot 8 keer per jaar een overleg. Dan ontvangen wij graag 

uw reactie op onderstaand mailadres of spreek een van de OC leden aan op Kleine Ikke.  

Met vriendelijke groet,  

Oudercommissie Kleine Ikke 

oc.kleine.ikke@gmail.com 

Personeel 
 
Hierbij willen wij graag nieuwe collega’s aan u voorstellen. 
Wij heten Marinda, Elif, Nehad en Dianne van harte welkom op Kleine Ikke. 
 
Hallo, ik ben Marinda Geitenbeek. Samen met mijn man en onze kinderen woon ik in 
Ermelo. Na een aantal jaar met veel plezier werken als gastouder was het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Met veel plezier werk ik nu bij kleine-ikke. 
 
 

 
 
 
 
Beste ouders, de meesten kennen mij waarschijnlijk al! Mijn naam is Elif Kaya en ik ben 21 
jaar oud. De afgelopen twee jaar heb ik praktijkstages mogen lopen bij Kleine Ikke. Nadat 
ik ben afgestudeerd voor de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang aan de 
Landstede te Harderwijk, heeft Kleine Ikke mij de kans gegeven om hier te blijven werken. 
Met veel plezier en enthousiasme zal ik voor deze uitdaging gaan! 
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Mijn naam is Nehad Katash, ik ben een 34-jarige Syrische vrouw en woon sinds ruim twee 
jaar in Nederland. 
Ik ben getrouwd en heb samen met mijn man een dochter en twee zonen. Twee van onze 
kinderen zitten inmiddels op de middelbare school en onze jongste zoon gaat na de 
zomervakantie starten in groep zes van de basisischool. 
Naast de zorg voor mijn gezin heb ik verschillende hobby's, zoals lezen, fietsen en koken.  
Vanaf 3 juli loop ik een werkervaringstage op het kinderdagverblijf. 
Aangezien ik hou van het verzorgen van jongere kinderen en creatief bezig zijn, heb ik veel 
zin in deze stage. Het lijkt mij fijn om een gezellige tijd met de kinderen door te brengen 
en te ondersteunen daar waar het nodig is. 
Wellicht ontmoet u mij tijdens één van de dagen dat ik aanwezig ben op het 
Kinderdagverblijf. 
 

       
 
 
 
Hallo, ik ben Dianne Schuit, ben 24 jaar en woon in Putten. 
Ik woon bij mijn ouders samen met mijn broertje. We hebben een hond en 2 pony’s 
Mijn zus en zusje zijn al het huis uit. 
Mijn hobby’s zijn: boeken lezen, series/films kijken, muziek luister en ik ben een groot fan 
van voetbal. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken, daarom is dit werk perfect 
voor mij. Het is heel belangrijk voor mij dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en 
daar ga ik dan ook voor de volle 100% voor!! 
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Vriendelijk verzoek  
               

• 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? 

• 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. Daarnaast vragen wij u extra 
aandacht te hebben voor het in- en uitstappen i.v.m. veelvuldig lak en blikschade 
aan autos’s. 

 
Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!!!! 
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