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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 

 
Wendy Kemper (vz) 

Janneke Meijer 
Maya Sappelli 

 

ocikkeookzonnewende 

@gmail.com 

NIEUWSBRIEF 
April 2017 

 
Activiteiten tijdens BSO- tijd 

 
Vanuit vriendelijkheid is ontstaan dat kinderen naar activiteiten gebracht wor-
den. Hiervoor is echter nooit beleid opgesteld en ondertussen heeft het ervoor 
gezorgd dat de BSO zelf minder activiteiten kan gaan doen dan men graag zou 
willen. Constatering is dat dit met name gaat over de activiteiten van oudere 
kinderen (Activiteitenplein) en danslessen bij Flex Dansstudio. 
 
De directie heeft advies gevraagd aan de OC hoe hiermee om te gaan naar de 
toekomst toe omdat dit een belemmering vormt voor het activiteiten aanbod 
van de BSO. 
 
Afgesproken is dat de BSO een duidelijker activiteiten aanbod aan zal bieden 
en de ouders van de betreffende kinderen op tijd zal informeren als het niet 
meer mogelijk is dat de kinderen naar externe activiteiten gebracht worden. 
De OC adviseert de BSO om nu afspraken te maken voor het nieuwe schooljaar 
en ook af te stemmen met het Activiteitenplein van de Zonnewende, zodat zij 
tijdig weten wanneer activiteiten worden gepland. 
 
Ook is gesproken of er een “BSO-Buitendag” kan worden vastgesteld; een dag 
waarop de BSO in principe probeert een activiteit buiten de locatie te onder-
nemen. Daarmee zou naar alle ouders worden gecommuniceerd dat andere 
activiteiten van kinderen op deze dag niet mogelijk zijn. 
 
Daarbij heeft de oudercommissie de wens uitgesproken dat activiteiten meer 
zichtbaar zijn voor ouders. Als je voor de keus staat om je kind in te schrijven 
voor andere activiteiten dan de BSO, dan is het goed om te weten welke activi-
teiten de BSO onderneemt. 

 

GEZOCHT! 
 
OC De Zonnebloem is op zoek naar 
nieuwe leden!  
Janneke zal eind dit schooljaar de 
OC verlaten en Wendy stopt in de-
cember 2017. Hierbij dan ook de 
oproep aan de ouders om het stokje 
over te nemen! Interesse of vragen?  
Neem dan contact op met de OC via ocikkeookzonnewende@gmail.com. 

? 
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Mededelingen 

 Om ons programma goed 
uit te voeren is het erg 
fijn als uw kind(eren) 
vóór 9 uur gebracht 
kunnen worden.  

 Willen jullie denken aan 
het meenemen van 
luiers? Zo nu en dan 
vinden we geen luier in 
het mandje van uw kind 
en moeten we luiers van 
een ander kind lenen 

 Het wordt weer lekker 
zonnig weer. Willen jullie 
zomerkleding 
meenemen, zodat we in 
de loop van de dag uw 
kind bijvoorbeeld een t-
shirtje aan kunnen doen. 
Ook is het fijn wanneer 
uw kind een zonnehoedje 
bij zich heeft en een 
zomerslaapzakje om in te 
slapen 

 Heeft u misschien nog 
reservekleding thuis? Wij 
zijn op zoek naar 
rompers en onderbroeken 
voor kinderen vanaf 1,5 
jaar! 

April 2017 

Nieuwe medewerkers 
 
Bauke zal ons team komen  
versterken. Op een aantal  
dagen werken we met 3 leidsters en door de komst van Bauke kunnen 
we dat realiseren.  
 
Denise zal gaan werken als invalkracht op locaties de Zonnebloem en de 
Dennen.  
 
Amber zal vanaf half juni bij ons komen werken. Zij zal in eerste in-
stantie de vakantiedagen opvangen. Na de zomerperiode zullen we een 
nieuw rooster gaan maken wegens het vertrek van Iris. 
 
Helaas nemen wij eind augustus afscheid van Iris. Vanwege haar oplei-
ding waar ze ook stage voor moet gaan lopen, kan ze niet meer werk-
zaam zijn op onze groep. Wij willen Iris bedanken voor al haar inzet op 
De Zonnebloem en hopen dat ze nog een keer een kijkje komt nemen! 

Hebben jullie onze nieuwe wil-
gentakkenhut al gezien? We kunnen 
er lekker in spelen! 

De kou vertrekt langzaam en maakt plaats voor een zonnetje! We horen de 
vogels fluiten en zien de dieren weer vrolijk rondhuppelen in de wei. Om bin-
nen ook de lente te voelen, maken we met zijn allen een groot schaap. Elke 
dag mogen er een paar kinderen samen aan het schaap werken. Eerst wordt 
het schaap wit geverfd en dan in de weer met lijm en watjes.. Nog het hoofd 
en vier poten en het schaap is klaar!  
 

Lenteyoga 
 
We beginnen met de lenteyoga. Door ons eerst helemaal klein te maken en ons 
daarna helemaal groot te maken, maken we kennis met het groeien van bloe-
men. Tevens laten we met onze handen zien hoe bloemknopjes uitkomen.. Dit 
doen we door eerst vuisten te maken en daarna langzaam onze handen te ope-
nen. Ook maken we kennis met het versje over het lieveheersbeestje die fijn 
mag vliegen met dit heerlijke weer. Door met onze armen te wapperen, vlie-
gen we dan ook allemaal met dit lieveheersbeestje mee. Een beetje naar links 
buigen om een paardenbloem te omzeilen en iets naar rechts buigen om langs 
een boom te vliegen.. 
 

Thema “Bouwen” 
 
We hebben het nu een paar weken over thema bouwen. De groep is deels aan-
gekleed met het thema bouwen. Er zijn raamschilderingen gemaakt maar we 
hebben ook materialen die te maken hebben met het thema. Zoals een graaf-
machine, kiepwagen, bouwhelm, gereedschapskoffer met gereedschap.    
We beginnen bij de yoga om het thema bouwen te introduceren. We laten ma-
terialen zien van een bouwhelm tot een gereedschapskoffer, gereedschap voor 
in de koffer, maar ook afbeeldingen van een hijskraan.  De kinderen zien de 
helm: sommige kinderen willen de bouwhelm ook even op. Zo ziet Bob de Bou-
wer er ook uit!  Ook sluiten er activiteiten aan. We maken bijvoorbeeld van 
papier en touw een hijskraan. Ook maken we er een haakje aan zodat de hijs-
kraan materialen kan op tillen. Verder in het thema bouwen komen er meerde-
re activiteiten voorbij zoals; een kiepwagen maken van eierdozen,  voor de 3+ 
kinderen een spelkaart pakken en welke cijfer staat erop dan mag je zoveel 
blokjes op elkaar zetten/bouwen, een toren bouwen van plastic beker, buiten-
activiteit tenten bouwen.  We laten de kinderen kennis maken met verschillen-
de materialen in ons thema.  
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Oude bekende en 
nieuwe gezichten 
 
Per 1 maart is Renske 
helaas bij ons gestopt en 
is zij verhuisd naar 
Castricum. We hebben 
daar Annemiek voor terug 
gekregen en we zijn heel 
blij met haar! Zij heeft al 
een tijdje bij BSO de 
Beuken gewerkt en werkt 
n u ,  n a  h a a r 
zwangerschapsverlof, 
gezellig bij ons.  
 
Onze lieve Daniek gaat 
ons helaas verlaten, voor 
haar is het tijd om naar 
een nieuwe BSO te gaan 
en we gaan haar als 
groep heel erg missen. 
Vooral alle grapjes en 
haar hele verzameling 
met knuffels. Veel plezier 
op je nieuwe BSO Daniek! 
 
Rick, het broertje van 
T im en  D i rk ,  i s 
daarentegen nieuw op de 
Zonnebloem. Hij is 4 jaar 
geworden en hij mocht 
begin april voor het eerst 
naar school en dus ook 
naar de BSO, welkom 
Rick! 

April 2017 

 

Thema’s 
 
De Zonnewende staat deze periode uiteraard in het teken van de Lente en ook 
op de BSO zullen we hiermee aan de slag gaan. Alle twee de lokalen zijn hele-
maal bedekt met mooie knutselcreaties van de kinderen; vriendelijke bijen, 
knappe vlinders en een heuse lentetafel geven het gevoel van de Lente al goed 
weer.  
 
Daarnaast wordt de moestuin ook dit jaar weer goed benut. Yfke heeft met 
een paar kinderen de moestuin al helemaal lente klaar gemaakt en we hebben 
er ook een nieuwe vriend bij: Victor de Vogelverschrikker. Deze vriend hebben 
de oudste kinderen samen met Kasper gemaakt en alvast in de moestuin gezet. 
Hilde, de stagiaire van locatie Het Bos, komt in mei samen met ons nog verder 
de moestuin opknappen. Ook is het tijd om weer lekker de struintuin in te 
gaan. Hier gaan we een vijver bouwen met drijvende plantjes en misschien 
zelfs wat kikkervisjes. Laat de Lente maar komen! 
 
Naast het thema Lente heeft de Zonnewende ook het thema techniek. Ook wij 
doen daar aan mee. We hebben een mindmap gemaakt met alle creatieve ge-
dachten van de kinderen erop en hier gaan we komende tijd mee aan de slag. 
We hebben al een gave knikkerbaan én een waterbaan gebouwd waar de kinde-
ren leuk mee kunnen spelen en vanaf volgende week gaan we vlinderhuisjes 
bouwen, de boomhut in de struintuin aanpakken en misschien wel een vliegtuig 
bouwen.  

 

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 
komen 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 en het volledige programma later vanzelf-
sprekend meer! 

 
Noteer vast in de agenda dat het op donderdag 29 

juni een lekkere kliederboel gaat worden! 
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April 2017 

 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) 

 
Nieuwe website van  
Kinderopvang Ikke 

 
Een ‘nieuwe’ naam betekent 
een ‘nieuwe’ website! Alle in-
formatie betreft de drie loca-
ties van de kinderopvang is van-
af nu te vinden op 
www.kinderopvangikke.nl.  
De laatste puntjes worden mo-
menteel op de i gezet, maar hij 
zal z.s.m. volledig en klaar zijn! 

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  

Boekenbos 
 
Het is leuk te weten dat we op school 

een bibliotheek hebben genaamd  
Boekenbos. We hebben hier boeken 

voor alle leeftijden en kunnen we 2 à 
3 keer per week naar toe. We stimule-
ren de taalontwikkeling en leesbevor-
dering. Kinderen gaan daar een kijkje 
nemen en kiezen zelf een boek. We 
lezen het in de bibliotheek of nemen 

de boekjes mee naar de kinderop-
vang. Ook halen we daar boekjes die 

aansluiten bij de thema’s.   

 
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 


