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Contact 

kinderopvang 

Katelijne Robben 

katelijne@kinderopvangikke.nl 

024-3737588 

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 

ocikkeook@hotmail.nl 

NIEUWSBRIEF 
April 2017 

 

 

Deelnemen aan de OC? 
 
De oproep voor nieuwe leden heeft 
zijn vruchten afgeworpen: OC De 
Beuken is momenteel goed vertegen-
woordigd, door zowel ouders van de 
kinderopvang als van de BSO. Nieuwe 
leden zijn echter altijd welkom! Heb 
je vragen of interesse in deelname? Neem dan contact op met de OC 
via ocikkeook@hotmail.nl!  

? 

Save the date:  

8 juli Ikke Ook-dag 
 
De lente hangt in de lucht en stiekem kijken we al 
uit naar de zomer. We beginnen de zomer traditie-
getrouw feestelijk met de Ikke Ook-dag voor zowel 
de kinderopvang als de BSO! Zet dus alvast in de 
agenda: zaterdag 8 juli van 10.00 tot 13.00 uur, lo-
catie De Beuken (Kerkstraat). Een mooie kans om 
andere ouders te ontmoeten en de locatie (met alle 
knutsels en foto’s) eens rustig te bekijken. Natuur-
lijk is er weer genoeg te doen voor de kinderen. 
Aan het programma wordt nog hard gewekt, maar 
we kunnen alvast verklappen dat het thema zal zijn 
“Bloemetjes en bijtjes”.  
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Verjaardagen 
hebben we gevierd 

van: 
 
 
 

11 januari - Cato 2 jaar 
13 januari - Jort 3 jaar 

26 januari - Floris 3 jaar 
8 februari - Mathijs 2 jaar 
10 februari - Wessel 4 jaar 

1 maart Nikki v.d. W. 3 jaar 
3 maart - Jelle 2 jaar 
6 maart - Milou 4 jaar 
13 maart - Elin 2 jaar 
15 maart - Teun 3 jaar 

 

Nieuwe kinderen 
 

Valentijn, Moos, Beau, 
Stan, Lizzy, Loren, Bobbie, 

Aleph en Hanna.  
We wensen jullie veel 

speelplezier op onze groep! 
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Babygroep 

 
Dit jaar beginnen wij met het thema de Kinderboerderij. Per week - of meer-
dere weken - hebben we het over een ander dier die je kunt vinden op de kin-
derboerderij. 
We starten bij ieder dier met een introductie. Vaak bespreken we dit tijdens 
tafelmomenten en laten we kinderen kennis maken met het dier door middel 
van boekjes lezen, voelen, geluiden en ruiken. 
We vonden het leuk om te beginnen met kippen, kuikentjes en alles wat daar-
bij hoort. Vooral ook omdat we nu sinds een aantal maandjes zelf kippen en 
een haan rond hebben lopen! De kinderen knutselen een mooie kip van piep-
schuim, verf, veertjes etc. Ook worden er memorie spellen gemaakt en maken 
we verschillende gerechten met eieren, zoals een omelet en eiersalade. 
De pauw komt ook aan bod. De kinderen maken van wc rolletjes, veren en 
crêpepapier een leuke pauw die in de tak boven de tafel zijn gehangen. Daarna 
hebben we het over het konijn. De kinderen maken mutsen met lange oren en 
worden geschminkt als konijntje.  

 

Peutergroep 
 

We zijn nu al een tijdje bezig op de groep met yoga. Hierbij maken we ont-
spannende bewegingen horende bij de seizoenen. We hebben de winter nu af-
gesloten en beginnen met de lente. De lente zie je natuurlijk ook terug op de 
groep, we gaan aan de slag met Pasen en het voorjaar. Ondertussen zijn we 
nog druk met het thema 'Sprookjes'. Bij Roodkapje hebben we een mooie raam-
schildering gemaakt.  De kindjes zijn druk bezig geweest met hun eigen 
'muiltje' net als Assepoester en  van melkpakken gaan we huisjes van Hans en 
Grietje maken. 

Wisten jullie…. 
 
… dat wij ‘s middags voortaan groenten eten, in plaats van een toetje, op de peutergroep 
… dat Amber ons per juni gaat verlaten? Zij gaat bij de kinderen op De Zonnebloem werken 
… dat Sharon op 4 januari is bevallen van een dochter, June 
… dat Sandra op 13 februari is bevallen van een zoon, Jax 
… dat Sanne op 20 december is bevallen van haar tweede dochter, Maud. Inmiddels is zij weer terug van haar 
verlof 
… dat er op de deuren blaadjes hangen waarop de vakantie doorgegeven kan worden 
… dat er een mand vol laarsjes op de gang staat en wij niet weten van wie deze allemaal zijn? 

 

Let op!  
 
Gelieve de win-
terslaapzakken omruilen 
voor zomerslaapzakken! 



3 

 

 
N

ie
u
w

s v
a
n
 d

e
 B

S
O

 

Hoi allemaal,  
 
Ik ben Yvana, 23 jaar en 
woon in Nijmegen.  
Ik ben sinds kort 
werkzaam op de dinsdag 
bij locatie De Beuken. 
Ook val ik regelmatig in 
bij locatie De  Dennen 
van Kinderopvang Ikke.  
 
Tot ziens bij De Beuken! 
 
Groetjes, 
Yvana 
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Activiteiten 

 
Op de voorpagina van deze nieuwsbrief was het al te lezen:  
Er staat weer een “Ikke Ook dag” gepland! Aan de activiteiten wordt nog ge-
werkt, maar we kunnen vast verklappen dat we met de kinderen ook wat leuks 
gaan voorbereiden in de aankomende periode!  Uiteraard in het thema 
‘Bloemetjes en bijtjes’.  

 

Indeling van de ruimte 
 

Het kan niet onopgemerkt gebleven zijn: De ruimte van de BSO is behoorlijk 
veranderd! Alles een keer opfrissen kan natuurlijk nooit kwaad, maar we hopen 
op deze manier ook meer speelruimte gecreëerd te hebben. Ieder kind heeft 
door deze verandering ook een mooi plekje gekregen in de verschillende kas-
ten, waarin de werkjes tentoongesteld kunnen worden. 

 

Meivakantie 
 

Het programma is reeds bekend gemaakt en de kinderen kunnen aan- of afge-
meld worden via de groepsleiding. We maken er weer een leuke vakantie van! 
Op donderdag 27 april zijn we gesloten en we zullen hoofdzakelijk bij Het Bos 
verblijven. Indien hier verandering in komt, hoort u dit uiteraard tijdig. 

 

Zomervakantie 
 

Weet u al wanneer u op vakantie gaat? Dan kan dit alvast door gegeven worden 
aan Bob Maassen via bob@degroenebso.com! Op de groep zal ook een lijst ko-
men te hangen waar de vakantie op genoteerd kan worden. 
Zoals het er nu naar uit ziet zullen we in de laatste week ook weer op het 
Bouwdorp verblijven. Hierover later vanzelfsprekend meer! 

Let op!  
 
Gelieve de gebruikte 
reservekleding van de 
BSO weer te retourne-
ren!  
En mocht u nog oude 
kleding hebben liggen… 
Deze zien wij natuurlijk 
graag! Ook oude blouses 
en overhemden van pa-
pa’s en mama’s zijn van 
harte welkom; dan kun-
nen de kinderen lekker 
kliederen en schilderen 
zonder de eigen kleding 
vies te maken! 

Wisten jullie…. 
 
… dat Annemiek op 9 december 2016 is bevallen een 
dochtertje, Liza?  
… dat Annemiek vanaf half maart terug is van ver-
lof, maar - door het vertrek van Renske - is komen 
te werken bij locatie De Zonnebloem? Uiteraard 
zullen de meeste kinderen van De Beuken haar nog 
wel zien in vakanties! 
… dat de BSO op studiedagen of -middagen van de 
Lanteerne altijd geopend is? We gaan er altijd van-
uit 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.  

 
Noteer vast in de agenda dat het op donderdag 29 

juni een lekkere kliederboel gaat worden! 
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Naamsverandering 

Ikke en Ikke Ook 

In de wandelgangen 
sluimerde het al 
rond, maar het is 

zover:  
Vanaf heden 

verblijven alle 
locaties van de 

kinderopvang onder 
een dezelfde naam 

 

Kinderopvang 
Ikke 

 
en krijgen alle 

locaties een eigen 
naam: 

 
1. De Dennen 

(voorheen Ikke) 
2. De Beuken 

(voorheen Ikke 
Ook) 

3. De Zonnebloem 
(binnen Brede 
school de 
Zonnewende) 
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Van de Geschillencommissie 
hebben we een certificaat mo-
gen ontvangen… Dit certificaat 
ontvang je niet zomaar!  
Middels dit certificaat kunnen 
wij aantonen dat er in 2016 
geen geschillen en klachten 
zijn ingediend!   

In maart zijn Lindy en Juul  gestopt met Ikke Kookt… Erg 
jammer natuurlijk… maar zij hebben het stokje over ge-
dragen aan een nieuwe enthousiaste koker! Vanaf half 

maart kunnen de gezonde maaltijden besteld worden bij 
Dunja via ikkekookt@gmail.com  

De Kinderopvang en BSO zijn gesloten op: 
 

Paasmaandag | Maandag 17 April 
Koningsdag | Donderdag 27 April 
Hemelvaart | Donderdag 25 Mei 

Pinkstermaandag | Maandag 5 Juni 
Vierdaagse intocht | Vrijdag 21 juli 
Kerstmis - Maandag | 25 December 

2e Kerstdag - Dinsdag | 26 December 

 
Nieuwe website van  
Kinderopvang Ikke 

 
Een ‘nieuwe’ naam betekent een 
‘nieuwe’ website! Alle informatie 
betreft de drie locaties van de kin-
deropvang is vanaf nu te vinden op 
www.kinderopvangikke.nl.  
De laatste puntjes worden momen-
teel op de i gezet, maar hij zal 
z.s.m. volledig en klaar zijn! 


