
NIEUWSBRIEF
o u d e r c o m m i s s i e

Vergaderingen

De OC heeft 25 januari weer vergaderd, 

in een nieuwe samenstelling deze keer. 

Met het vertrek van Gilbert in het 

verschiet, is Kitty deze vergadering 

aangeschoven om kennis te maken. 

Kitty heeft besloten om onderdeel te 

worden van de oudercommissie. Later 

deze nieuwsbrief stelt Kitty zich voor. 

Daarnaast was Juul aanwezig. Juul is 

voorzitter van de oudercommissie van BSO het Bos. Omdat Christine, Evelien, en Lydia 

zich ook hebben opgegeven als afgevaadigden voor de oudercommissie van BSO het Bos, 

voegen we de vergaderingen van Kinderopvang Ikke de Dennen en BSO het Bos samen. 

Tijdens de vergadering hebben we het volgende besproken:

Punten BSO het Bos;•	

Ouderavond 23-2-2017 (zie uitnodiging verderop);•	

Fotograaf; •	

GGD rapport;•	

Wisselingen van leidsters.•	

Voor meer informatie over wat er is besproken verwijzen wij jullie naar de verslagen 

in de map van de oudercommissie die te vinden is bij Ikke. Onze volgende vergadering 

is op 22 maart 2017. Mocht je agendapunten hebben, dan kun je deze mailen naar 

ocikkededennen@gmail.com
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Jaargang 14, editie 9, januari 2017

Info Ikke

De website van Ikke:
www.kinderopvangikke .nl
Als je vragen hebt aan
Evelien of Rudy, stuur
dan een e-mail naar:
info@kinderopvangikke.nl

Eventueel kun je een
briefje afgegeven bij de
leidsters of bellen naar
Ikke: 024-8441199
zodat Evelien of Rudy
je terug kunnen bellen .
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Op 1 december 2016 is de GGD onverwacht weer langs geweest voor een jaarlijkse inspectie. De 
directie heeft het rapport van de GGD met ons, de oudercommissie gedeeld. We kunnen met recht 
zeggen dat het een mooi rapport is. Wij als oudercommissie kunnen ons goed vinden in de 
beoordeling van de GGD. Hieronder zullen we enkele citaten uit het GGD rapport overnemen.

Het onderzoek heeft zich gericht op:
nieuwe items van het pedagogisch beleid voor 2016; •	
de pedagogische praktijk;
de verklaringen omtrent het gedrag ;•	
de	beroepskwalificaties;•	
opvang in groepen;•	
de beroepskracht-kind ratio;•	
items van veiligheid en gezondheid.•	

 
 

Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens het jaarlijks onderzoek op donderdag 
1 december november 2016 is gebleken dat 
Ikke, na overleg en overreding betreffende het 
pedagogische beleid, voldoet aan de onderzochte
voorwaarden van de Wet kinderopvang.

Observaties en bevindingen
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan geeft aan dat er 
gewerkt wordt met de methode ‘focus op 
kinderen’. Deze observatiemethode bestaat uit 9 
stappen waarin niet alleen de kinderen worden 
geobserveerd maar ook de groep als geheel. Na 
de observatie vindt er een oudergesprek plaats 
waarin de observaties worden gepresenteerd. 
Wanneer er een achterstand gesignaleerd wordt, 
kan in overleg met ouders actie worden onder-
nomen. Er kan een zorgcoördinator worden in- 
geschakeld of er kan worden geadviseerd over 
een doorverwijzing naar bijv. logopedie, fysio-
therapie of osteopathie. Hiermee wordt voldaan 
aan de eerste voorwaarde.
De tweede voorwaarde was niet terug te vinden 
in het pedagogisch beleidsplan. Hierover heeft
toezichthouder overleg en overreding toegepast 
met de houder. Binnen de periode heeft houder
haar pedagogisch beleidsplan aangepast. Het geeft 
nu aan dat, indien dit nodig is, beroepskrachten 
ondersteund worden door de leidinggeven-
de. Tevens meldt het dat er ordners ter inzage 
liggen waarin de protocollen en infor-
matie aanwezig is die beroepskrachten nodig 
hebben om zich toe te rusten voor de taak 
van signaleren en doorverwijzen. Hiermee 
wordt ook aan de tweede voorwaarde voldaan.

Uitvoering pedagogisch beleidsplan
Uit de praktijkobservatie valt op te maken 
dat de beroepskrachten werken volgens de
pedagogische uitgangspunten zoals beschre-
ven in het huidige pedagogisch werkplan.
Dit was o.a. te zien aan het feit dat de 
baby’s op de babygroep hun tijd in de groep
doorbrachten op de grond en niet in een box of 

wipstoel. Beroepskracht gaven de kinderen de
mogelijkheid om zelf te ontdekken.

Op de peuterplusgroep mochten de kinderen zelf 
een zwarte piet in elkaar knutselen. Er stond een
voorbeeld klaar maar de kinderen waren vrij 
om zelf te experimenteren met de materialen.
¹Aandachtspunt:
Het laten knutselen met voedsel is voor kinderen 
een leuke uitdaging en leerzaam. Echter, voeding
vol met suiker heeft hierbij niet de voor-
keur (stroopwafel, fondant en ‘zoenen’).

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Beroepskracht geeft tijdens het interview aan 
dat iedere groep zelf verantwoordelijk is voor het
invullen van de risico-inventarisaties veilig-
heid en gezondheid. De actieplannen die hieruit
voortkomen worden dan voorzien van een 
streefdatum en er wordt voor gezorgd dat er iemand
verantwoordelijk is voor het oplossen van het risico.
Gedurende het jaar kunnen (kleine) mankement-
jes worden genoteerd in het zgn. RIE-boek. Dit
notitieboek staat in de personeelskamer en wordt 
regelmatig door de klusjesman doorgenomen. Hij
pakt de mankementjes op en zorgt dat zaken 
gerepareerd worden.
Door de beroepskrachten zelf de risico-
inventarisaties te laten doen, zorgt houder ervoor 
dat de personen werkzaam bij het kinderdag-
verblijf op de hoogte zijn van de vastgestelde 
inventarisaties.

Meldcode kindermishandeling
Jaarlijks gaan de beroepskrachten op cursus voor 
de meldcode kindermishandeling. Hierdoor zorgt
de houder ervoor dat beroepskrachten weten 
wat de wettelijke meldplicht inhoudt en hoe de
meldcode gebruikt kan worden.
Conclusie: er wordt voldaan aan de getoetste 
voorwaarden van Veiligheid en gezondheid.

GGD inspectierapport 2016



Voor de emotionele veiligheid is het belangrijk voor een kind dat ouders weten welke leidster er op de groep van 
je kind staan. Wanneer je als ouder je kind goed kan voorbereiden of vragen kan stellen en daarin bekende namen 
noemt,	geeft	dat	je	kind	een	gevoel	van	veiligheid.	Daarnaast	is	het	als	ouder	ook	fijn	om	te	weten	bij	welke	
leidster je kind de dag doorbrengt. Juultje en Hanneke zijn van groep gewisseld. Juultje is van de babygroep naar 
peutergroep gegaan. Hanneke is naar de babygroep gegaan.  Mariska is weer terug van verlof en Simone is ook weer 
volledig aan het werk. Iedereen zit nu weer op zijn plekje. Daarom vinden wij als oudercommissie het belangrijk 
om een overzicht te geven van de leidster per dag per groep:

 

Babygroep

Maandag:  Debby, Hanneke en Monique
Dinsdag:  Debby,Hanneke en Renate
Woensdag:  Debby Suzanne en Monique
Donderdag:  Suzanne, Renate en Monique
Vrijdag:  Suzanne en Renate
 
Dreumesgroep

Maandag:  Claudia (m),Mariska(o), Mandy en Daphne
Dinsdag:  Claudia, Mariska en Mandy
Woensdag:  Mariska en Daphne
Donderdag:  Claudia , Mandy en Kim
Vrijdag:  Claudia en Daphne
  
  (Kim per 1 maart met zwangerschapsverlof)
 
Peutergroep

Maandag:  Simone en Hanny
Dinsdag:  Hanny en Juultje
Woensdag:  Hanny en Sanne (per januari Sanne erbij ivm meer kinderen, voorheen Hanny alleen)
Donderdag :  Simone(O) Sanne(M) , Dahlyla
Vrijdag:  Simone, Juultje en Dahlyla(m)
 

Peuterplusgroep

Maandag:  Juultje
Dinsdag:  Rieke
Woensdag:  Dahlyla
Donderdag :  Rieke
Vrijdag : Dahlyla

Verdeling leidsters

Op de deur en bij de peuters in de hal hangt altijd een overzicht met foto’s wie wanneer werkt. 



Wist je dat...

... de oudercommissie een voorstel voor een fotograaf heeft neergelegd bij de directie.

...ouders met vragen, opmerkingen en/of klachten bij de oudercommissie terecht kunnen? 

Wij behartigen de belangen voor de ouders en horen het graag als wij iets voor jullie kunnen 

betekenen. Stuur ons een e-mail (ocikkededennen@gmail.com ) of spreek één van ons aan 

bij Ikke de Dennen!

...er binnenkort echt een smoelenboek komt van de OC-leden, zodat wij als OC-leden makkelijker 

te herkennen zijn!

...er vaak te weinig luiers zijn. Denk eraan om voldoende mee te nemen voor je kindje!

...het slim is om een kind ruim voordat hij/zij 4 jaar wordt, hem/haar op te geven bij de BSO 

om teleurstelling te voorkomen! 

... er een speciale mand is voor gevonden voorwerpen. Bent je iets kwijt? -Kijk daar eens in!

... Claudia en Renate een vaste aanstelling hebben gekregen.

... Claudia en Dahlyla de opleiding spw 4 gaan doen vanuit Ikke.

... per september de babyleidsters, Debby, Suzanne en Renate, de opleiding gespecialisserd baby 

leidster gaan volgen.

Hallo,

Mijn naam is Kitty Jansen. Ik ben de moeder van Daan en Bram Albers.
Daan zit op de Lanteerne en Bram zit bij de Dreumessen.
Wanneer Bram op Ikke aan komt begroet hij altijd als eerste de 
kippen waarna juf Claudia met veel enthousiasme begroet wordt. 
Bram heeft het erg naar zijn zin op Ikke zoals u wel leest. 
Naast het werk en de kinderen maak ik graag kinderkleding, tassen en kraam-
cadeautjes. Ook onderneem ik graag leuke dingen met vrienden en familie.

Ik hoop in de OC van Ikke een bijdrage te kunnen leveren 
met mijn achtergrond/kennis vanuit het werk of op creatief 
vlak. 

Tot ziens bij Ikke!!

Groeten Kitty

Even voorstellen



OUDERAVOND

    huis      tuin        &       keuken

thema:
EHBO bij jonge kinderen 
voor huis, tuin en keuken 
ongelukjes

locatie:
Kinderopvang Ikke de Dennen
Dennenstraat 71

Voor wie:
Ouders van 
Kinderopvang Ikke de Dennen
Kinderopvang Ikke de Beuken
Kinderopvang Ikke de Zonnebloem

Start om 20:00u
Na afloop is er de mogelijkheid om 
foto’s te knippen van de dagbladen

mede mogelijk gemaakt door:

Woensdag 23 februari



tttttttttttttttttttttttttttttt

Welkom: 

Sami
Raaf
Mia
Mare

1 jaar: 

4-2 Taro
7-2 Tibbe 
29-2	 Sofie	J.
8-3 Sophie C.
20-3 Veerle
22-3  Roosemarijn
23-3 Vin

2 jaar: 

1-1  Rosa
8-1  Amy-Lee
9-1  Seth
10-1 Hugo
16-1 Pien
27-1 Noam
4-2 Noa
19-2 Kensi
21-2 Bas
28-2  Jonas
6-3 Joep
9-3 Roos
19-1 Ariel
24-3 Janno

3 jaar: 

2-1  Lotte
1-2 Paula 
26-2 Marie
4-3 Katja
12-3 Jaylin
17-3 Joep

4 jaar: 

11-1  Kiki
6-2 Tycho
14-3 Zoe

Contact Oudercommissie Ikke
ocikkededennen@gmail.com
Christine Cramer (voorzitter)
moeder Sophie - baby
Evelien Peetsold (secretaris)
moeder Liene - peuter
Lydia Alkema (nieuwsbrief )
moeder Mees - peuter
Gilbert Plasmeijer
vader Indy- peuterplus
Kitty Jansen
moeder Bram (dreumes)


