NIEUWSBRIEF
Contact

September 2017

Even voorstellen…

kinderopvang

Contact BSO
Bob Maassen

bob@degroenebso.com

Voor vragen, opmerkingen of ideeën over de opvang van uw kind, zijn wij bereikbaar
via: ocikkeook@hotmail.nl.
Met vriendelijke groet,
De Oudercommissie van Ikke de Beuken

024-3737588
Kasper Steenhorst
kasper@degroenebso.com
06-41634827

Contact OC
Christel Hemstede (vz)
Simone Salemink
Wilbert Swart
Joyce Jansen
Katja Elmendorp
Sandra Bakker

Christel Hemstede
(voorzitter)
moeder van:
Ben van Dijkhorst (2 jaar)
Baby van Dijkhorst (? )

Wilbert Swart
(secretaris)
vader van:
Otto Swart (bijna 2 jaar)

Simone Salemink
moeder van:
Evi Hoogsteden (2 jaar)
Maud Hoogsteden (5 mnd)

Sandra Bakker
moeder van:
Nina Gerritsen (3 jaar)
Lizzy Gerritsen (10 mnd)

Katja Elmendorp
moeder van:
Kasper Arts (4 jaar)
Elin Arts (2 jaar)
Swart (bijna 2 jaar)

Joyce Jansen
Moeder van:
Huub van Vlijmen
Roos van Vlijmen

ocikkeook@hotmail.nl
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Nieuws van de oudercommissie

De Oudercommissie van Ikke De Beuken bestaat momenteel uit zes ouders van kinderen
die worden opgevangen op het kinderdagverblijf en de BSO. Ongeveer vijf maal per
jaar komen wij bijeen om te vergaderen over verschillende zaken. Onderwerpen waarKatelijne Robben
over wij de directie gevraagd of ongevraagd advies geven zijn bijvoorbeeld: voeding,
katelijne@kinderopvangikke.nl gezondheid, veiligheid, leidster-kind ratio of uurtarief. Tenminste twee vergaderingen
per jaar vinden plaats in aanwezigheid van de directie. Ook is er regelmatig contact
024-3737588
met de Oudercommissies van Ikke De Dennen, De Zonnebloem en De Groene BSO. De
notulen van iedere vergadering zijn op aanvraag verkrijgbaar. Tevens is de Oudercom06-57745384
missie betrokken bij de organisatie van verschillende activiteiten, zoals de Ikke-dag en
de ouderavond.

NIEUWSBRIEF
Nationale
leidsterdag!

Een terugblik op de jaarlijkse Ikke-dag
Eén keer per jaar is het ook in het weekend heel gezellig bij Ikke
De Beuken. Die jaarlijkse Ikke Dag was dit jaar op 8 juli. Veel ouders en kinderen kwamen een kijkje nemen. We boften met het
weer, het zonnetje zorgde voor extra gezelligheid. De kinderen
hadden in de weken ervoor al flink hun best gedaan: Ikke hing vol
met knutsels rondom het thema “de bloemetjes en de bijtjes”.
Imker Joep Verheijden vertelde jong en oud alles over de bij. De
peuters toonden hun yoga-kunsten en de BSO beeldde het verhaal
van Rupsje Nooitgenoeg uit. Met groot applaus tot gevolg uiteraard! Bij de BSO hadden de kinderen ook gewerkt aan vernuftige stop-motion-filmpjes, die voor veel bekijks zorgden. Een bellenblaasmachine, speurtocht, schmink en cakejes maakten het
feest compleet. Kortom: Een hele geslaagde en gezellige dag!
Zonder hulp van de lieve leidsters was dit niet gelukt, dus meiden: namens de oudercommissie nogmaals ontzettend bedankt
voor jullie hulp!

Het inleveren van een
(creatieve) bijdrage kan tot
19 september.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
De Oudercommissie van
Ikke De Beuken
Voor vragen of
opmerkingen zijn wij
bereikbaar via:
ocikkeook@hotmail.nl.
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Nieuws van de oudercommissie

Op 21 september is
het weer Nationale
Leidsterdag. Op deze dag
willen we graag onze
hardwerkende leidsters in
het zonnetje zetten.
Daarom staat er op iedere
groep (baby, peuter en
BSO) een mandje waar je
een kleinigheidje kunt
achterlaten om de leidsters
persoonlijk te bedanken.
Denk hierbij aan een leuke
foto, een kaart of een
knutselwerkje. Daarnaast
zal er een pot staan voor
degenen die eventueel een
klein geldbedrag willen
geven zodat we ook een
bedankje kunnen kopen.

September 2017

September 2017

Ko op 12-11
Janne op 24-11
Carlijn op 28-11
_____________________
Lynn op 2-9
Lucas op 3-10
Roos op 3-10
Tijmen op 16-11
_____________________

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

Babygroep
Vanaf de laatste week van juli zijn wij bezig met het thema “Een reis om de wereld”.
We zijn begonnen met het inpakken van onze koffer. Ieder kind pakt zijn eigen koffer
en bladert door de folders. Er gaan broeken, zonnebrandcrème en handdoeken mee. Er
staat ook een grote koffer op de groep. Hier lopen wij mee en iedere week komt hier
weer iets bij. De komende weken gaan wij naar verschillende landen, waarvan Frankrijk
en Spanje al zijn geweest. Baguettes en croissants eten en de Eiffeltoren knutselen.
Bonjour!! In Spanje maakten we een papieren bordje met paella, hebben we olijven
geproefd en ontbrak ook de sangria niet.
De komende weken gaan wij nog naar Mexico, China en Amerika en weer terug naar
Nederland. Kortom: Genoeg avonturen te beleven!
De allerkleinsten doen ook mee met het thema. Ze bladeren door de vakantieboeken en
spelen met de kleine koffers.

Peutergroep
De groep is mooi aangekleed in het thema waar we momenteel mee bezig zijn, namelijk: Vakantie! We hebben een vliegtuig en vliegveld gemaakt, een camping, een cocktailbar en een strand.
We gaan weer leuke dingen knutselen met de kinderen. Er worden klapstoelen voor in
het vliegtuig gemaakt en er wordt ook een mooi kampvuur gemaakt voor op de camping. Als we vakantie vieren, horen daar ook lekkere dingen bij. We maken cocktails en
eten een lekkere sandwich met avocado en kipfilet. Uiteraard gaan we nog veel meer
leuke dingen doen!

Wout op 16 september
Joris op 10 oktober
Nikki v. B. op 20-10
Melle op 3-11
Brent op 1-12
Ramses op 31-12

Wisten jullie dat ...
… Marleen in verwachting is van een jongen? Hoera! Zij zal in december met zwangerschapsverlof gaan.
… Chantal op 6 oktober gaat trouwen? Gefeliciteerd!
… het weer bijna tijd wordt voor de dikkere slaapzakken? Zouden jullie deze mee willen nemen?
… wij altijd kosteloos materiaal kunnen gebruiken? Willen jullie voor ons mee sparen met lege wc-rolletjes,
lege melkpakken, doosjes en dergelijke?
… dat er een herschreven Pedagogisch Beleidsplan op onze website te vinden is?
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Nieuws van de baby– en peutergroep

Sam P. op 19-7
Bobbie op 31-7
Aleph op 8-8
Hanna op 15-8
Felix op 30-8 | Loren op 9
-10 | Lizzy op 5-11 |
Huub op 13-11 | Valentijn
op 1-12 | Mae op 2-12 |
Beau op 19-12 | Moos op
29-12
_____________________
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Personeel
Hoi allemaal,

Ypke gaat met ingang van het nieuwe schooljaar een dagje meer werken. Zij
Mijn naam is Sanne Huijskes zal, naast de maandag, donderdag en vrijdag, nu ook op dinsdag op de groep
en ik loop stage bij de BSO. te zien zijn!

Groetjes en tot ziens,
Sanne

De openstaande vacature is gevuld. Op maandag, dinsdag en donderdag zal er
een bekend gezicht op de groep werkzaam zijn. Chantal keert terug!

Activiteiten
De zomervakantie stond in het teken van (gezonde) voeding. Hier gaan we aankomende tijd nog mee verder. Er worden door de kinderen verschillende maaltijden gemaakt en leveren zelfs recepten aan. Mocht uw kind een lekker recept hebben: Geef deze vooral af bij de leidsters of neem deze mee!

De herfst komt er weer
aan… Minder zon, maar
vooral meer regen en
wind!
Gelieve er op te letten
dat uw kind(eren) goed
gekleed naar de BSO
komen, misschien een
poncho/regenjas dragen
op natte dagen of eventueel een extra setje
droge en schone kleding
mee nemen.

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.
… er op vrijdag 22 september een studiedag gepland staat? De BSO (de Beuken) is geopend om 8:00
en u kunt uw kind vanaf dat moment naar de BSO brengen. Let op: Het moment dat uw kind aanwezig is
tot 14:15 wordt als extra opvang in rekening gebracht.
… op 5 oktober de scholen gesloten zijn in verband met een staking? Kinderen die standaard op
donderdagen naar de BSO komen, kunnen deze dag vanaf 8:00 al terecht. Hiervoor geldt eveneens dat de
aanwezigheid van uw kind in de ochtend als extra opvang in rekening gebracht zal worden.
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Nieuws van de BSO

Ik volg de opleiding
Gespecialiseerd Pedagogisch
medewerker aan het ROC
Nijmegen. Jullie zullen mij
dit schooljaar op maandag
en dinsdag op locatie de
Beuken zien. Ik heb het nu
al erg naar mijn zin!
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Kiekjes van de BSO in de zomervakantie

De Kinderopvang en BSO zijn
dit kalenderjaar nog gesloten op:

Kinderopvang: Kerstsluiting 25 december
t/m 2 januari 2018
BSO: Kerstsluiting 25 december
t/m 1 januari 2018
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