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Contact 

kinderopvang 

Katelijne Robben 

katelijne@kinderopvangikke.nl 

024-3737588 

06-57745384 

Contact BSO 

Bob Maassen 

bob@degroenebso.com  

024-3737588  

 

Kasper Steenhorst 

kasper@degroenebso.com  

06-41634827 

Contact OC 

 
Christel Hemstede (vz) 

Simone Salemink 
Wilbert Swart 
Joyce Jansen 

Katja Elmendorp 
Sandra Bakker 

ocikkeook@hotmail.nl 

NIEUWSBRIEF 
december 2017 

 
 
Op woensdag 22 november jl. heeft de OC van de Beu-
ken een vergadering gehad. De volgende punten ston-
den op de agenda: 
 
 De prijsverhoging voor 2018 
 Het calamiteiten– en ontruimingsplan (n.a.v. een 

brandmelding in oktober) 
 De te plannen ouderavond 
 
De notulen vindt u in de klapper op de peutergroep. 
 
Daarnaast heeft de OC advies gegeven omtrent het toe-
zeggen van ruildagen bij de kinderopvang. Ruilaanvra-
gen komen regelmatig zeer vroegtijdig binnen, wat het 
lastig maakt deze direct toe te zeggen.  
De OC adviseert dat, wanneer er een ruildag gewenst is, 
deze een maand van tevoren aangevraagd kan worden. 
Mits het toezeggen niet direct mogelijk is, wordt er ui-
terlijk twee weken van tevoren een definitief antwoord 
gegeven. 
 

De volgende OC-vergadering staat gepland op  
21 februari 2018.  
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June op 4 januari 
Sam W op 15 maart 
Maud op 19 maart 
Lucas P op 30 maart 

 
_____________________ 

 
Emma op 2 januari 
Otto op 12 januari 
Pepijn op 4 maart 
 
_____________________ 

 
Cato op 11-1   
Mathijs op 8-2 
Jelle op 3-3 
Elin op 13-3 
 
_____________________ 

 

Vanaf januari 2018 komt 
Olaf van Dijkhorst bij ons 
spelen. Heel veel 
speelplezier.  
 
 
 
 
 

 
 

De volgende kinderen 
worden 4 en gaan naar 
school! Veel plezier! 

 
 Ramses op 31-12 
 Floris op 26-1  
 Nikki op 1-3   
 Teun op 15-3   

december 2017 

Babygroep 
 

Op de babygroep hebben wij activiteiten gedaan rondom de herfst en 
sinterklaas. Met zijn allen naar buiten en aan de bladeren voelen. De 
bladeren oppakken en in de lucht gooien. Wij verven ook bladeren met 
de baby’s. 
Er worden ook herfstbomen en paddenstoelen gemaakt. Het is net een 
groot bos.  Voelen aan verschillende natuurlijke materialen zoals tak-
jes, boomschors, dennenappels en bladeren. Ook voelen de kinderen 
aan verschillende veren. Die kriebelen wel een beetje.  
 
Alle kinderen hebben van Sint en Piet een cadeautje gekregen. Dank je 
wel!!  
 
De kinderen hebben ook mooie stoomboten geknutseld en ze hebben 
zelfs hun pietendiploma gehaald. Ja ja, over daken lopen, cadeautjes in 
de schoorsteen gooien en pepernoten bakken. De kinderen kunnen het 
allemaal.  
 
Nu gaan we mooie kerstknutsels maken. Jullie kunnen deze kopen op de 
kerstmarkt.  
 
Alvast fijne feestdagen en een spetterend 2018!!!!  
 

Peutergroep 

 

We zijn op de groep heerlijk bezig geweest met het seizoen ‘Herfst’. 
We knutselden eekhoorns en slakken. Tekenden bij de yoga weerberich-
ten op elkaars rug en genoten buiten van de herfstwandeling, de wind 
en de bladeren. 

 

Inmiddels hebben we ook al bezoek gehad van Pietje! We zijn verwend 
met een schoencadeautje en mooi nieuw speelgoed voor op de groep. 

 

Op het moment zijn we druk met knutselen voor de kerstmarkt en gaan 
we verder met het seizoen ‘Winter’. 

 

Vanaf januari starten wij een nieuw thema, maar daarover horen jullie 

tegen die tijd meer. 

 

Eind december afscheid van Silke. Silke gaat verhuizen en we gaan haar 
erg missen. Hopelijk tot ziens Silke! 

Wisten jullie dat ... 
 
… Marleen in verwachting is van een jongen? Hoera! Zij zal in december met zwangerschapsverlof gaan. Karin 
zal haar diensten overnemen tijdens het verlof 
… ook Katelijne in verwachting is? Dubbel hoera!  
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Hoi allemaal, 
 
Mijn naam is Yonis Abshir en 
ben 19 jaar. Ik volg de 
opleiding Pedagogisch 
Medewerker op het ROC 
Nijmegen. Ik loop hier al 
een paar weken stage en 
blijf tot april. Ik vind het 
erg leuk om met de kinderen 
te spelen, knutselen en 
activiteiten te organiseren. 
Voor vragen of als je me 
beter wilt leren kennen, 
kunt u  me gewoon 
aanspreken. Ik ben er op 
maandag en dinsdag van 
12:00 tot 18:00. 
 
Yonis 

december 2017 

 
December is een drukke maand, ook voor de BSO! 

 
    Van Sinterklaas hebben we leuke 
    cadeaus gekregen: Veel nieuwe 
    spellen, waaronder Woordzoeker!  

 
 
 
 
Er wordt volop geknutseld voor  
de Kerstmarkt, waarvan de op- 
brengst naar Gijsje Eigenwijsje gaat! 
 
     
 

Wij zijn gesloten van 25 december tot en met 1 januari. 
De kinderen zijn daarna nog vier dagen  vrij van school 
en wij zijn geopend! Op het programma staan veel uit-
eenlopende activiteiten: Een Nieuwjaarsborrel op dins-
dag 2 januari, een dagje uit op woensdag, een uitstapje 
naar het Valkhofmuseum op donderdag en een dagje bij-
komen op vrijdag.  
 

Wij wensen iedereen alvast fijne  
Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!!  

 

Het is winter! Vroeg 
donker, maar vooral een 
stuk kouder!  Gelieve er 
op te letten dat uw kind 
goed gekleed naar de 
BSO komt, want ook in 
de wintermaanden ver-
blijven we nog graag 
buiten! 

Wisten jullie dat …. 
 
… de BSO op studiedagen of -middagen van de Lanteerne altijd geopend is? We gaan er altijd vanuit dat we 
er met alle kinderen een leuke dag van maken, maar mochten de extra uurtjes opvang niet nodig zijn, hoeft 
dit alleen maar eventjes aan Bob doorgegeven te worden. 
 
…. de BSO gesloten is van 25 december t/m 1 januari 2018? We zijn geopend van 2 t/m 5 januari! 
 
…. er op 8 januari een studiedag gepland staat bij de Lanteerne? De BSO is die dag de gehele dag geopend! 
 
…. er, naast de Kerstvakantie, een grote Kerstmarkt op de planning staat? Zie voor meer informatie de laat-
ste twee pagina’s! 
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december 2017 

 

Veranderingen in de kinderopvang 
 

U zult het ongetwijfeld mee gekregen hebben: Met  
ingang van 1 januari 2018 gaat de wet IKK van kracht, 
welke een aantal veranderingen met zich mee brengt. 
Deze vindt u op de site: 
www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk   

 
Een beknopte opsomming: 
 Ieder kind krijgt een mentor, bij zowel de kinderop-

vang als bij de BSO. Het volgen van de ontwikkeling 
van het kind wordt hierdoor bevorderd. Centraal 
staat dat de pedagogisch medewerker het kind 
kent. 

 Het pedagogisch beleidsplan wordt aangepast en er 
is een Veiligheid– en Gezondheidsbeleid geschreven. 
Het 4-ogenbeleid en de beschrijving van de achter-
wacht verdwijnen uit het PB-plan, maar worden op-
genomen in het nieuwe Veiligheid– en Gezondheids-
beleid. 

 Er mag maximaal drie uur per dag afgeweken van 
het leiding/kindratio (BKR). Hoe wij hier van afwij-
ken, leest u in het pedagogisch beleidsplan. 
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De grote Kinderopvang 

Ikke en De Groene BSO 

Kerstmarkt 

Kom naar onze kerstmarkt en steun Stichting Gijsje Eigenwijsje,  
zodat kinderen met een levensbedreigende ziekte samen met hun dierbaren een  

gratis weekje weg kunnen. 
 

Net zoals Maxine met haar zus Amélie, papa en mama. 
  

De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar Stichting Gijsje Eigenwijsje, die gezinnen 
van ernstige of ongeneeslijk zieke kinderen een gratis weekje weg aanbiedt.  

Het idee van de stichting komt van Gijs, vlak voordat hij op negenjarige leeftijd  
overleed aan de gevolgen van hersenstamkanker. 

 
Maxine had deze zelfde vreselijke ziekte. Ze ging met veel plezier naar Ikke op de 
Dennenstraat en haar zus Amélie komt elke week op dinsdag en donderdag bij de 

Groene BSO op de Kerkstraat. 
 

Voor Maxine overleed waren zij, samen met hun papa en mama, een week te gast  
bij Gijsje Eigenwijsje. Ze hebben dit toen als heel fijn en bijzonder ervaren. 

Wij en zij vinden het belangrijk dat andere gezinnen in zulke moeilijke  
omstandigheden dit ook kunnen doen. U ook? Kom dan naar onze kerstmarkt! 

    
 
Wanneer: Dinsdag 19 december 
Waar? Bij locatie Het Bos van De Groene BSO - Bredestraat 174 
Hoe laat? Van 16:00 tot 18:30       
 
 

 
 
        
 

De opbrengst doneren we aan: 
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De grote  

Kinderopvang Ikke  

    en De Groene BSO 

 
Kinderen maken 

verschillende 
kunstwerkjes,  

welke hier te koop  
aangeboden  

worden.  
 

Wanneer? 
Dinsdag 19  
december 

 
Waar?  

Locatie Het Bos van  
De Groene BSO 

Bredestraat 174 
 

Hoe laat?  
16:00 - 18:30 

 
De opbrengst  

doneren we aan: 


