NIEUWSBRIEF
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September 2017

Beste ouders,

kinderopvang
Katelijne Robben

Op 21 september jongstleden hebben we weer vergaderd. Een paar belangrijke punten:

katelijne@kinderopvangikke.nl We zijn hard op zoek naar nieuwe leden, omdat twee van de drie leden

Contact BSO
Bob Maassen
bob@degroenebso.com
024-3737588
Kasper Steenhorst
kasper@degroenebso.com
06-41634827

Contact OC
Wendy Kemper (vz)
Maya Sappelli
Anne Janssen
ocikkeookzonnewende
@gmail.com

hun lidmaatschap gaan beëindigen. Als OC is het met name onze taak
om de gang van zaken bij de kinderopvang en BSO in de gaten te houden. Dit doen we door drie keer per jaar te vergaderen en te bespreken
wat we goed en slecht vinden gaan. Dit wordt vereist door de GGD en
zonder nieuwe leden voldoen we dus niet aan die eis. Deelname aan de
OC kost maar weinig tijd en het is wel belangrijk! Sluit je dus aan door
een mail naar ocikkeookzonnewende@gmail.com te sturen!
Begin november houden we weer een Meet&Greet, zodat we van jullie
kunnen horen hoe het gaat. Met de Meet&Greet willen we als oudercommissie nagaan waar jullie tevreden over zijn en welke behoeften
nog leven. Dit doen we door aan het eind van de dag op de kinderopvang/ bso te zijn en jullie allemaal even persoonlijk te spreken. Mocht
je dan geen tijd hebben, dan kun je ons ook mailen. We ontmoeten jullie graag!
In de week van 6 november zullen we bij de BSO langs gaan en in de
week van 13 november bij de kinderopvang. We zullen weer een enquête hebben en hopen dat jullie allemaal even de moeite nemen om met
ons te praten!
De notulen vind je binnenkort in je mail en in de map op de opvang/
BSO. Hier staan nog wat interessante dingen over de aansluiting van
BSO en KDV bij de school, de nieuwe peutergroep van de kinderopvang
en de zaken die spelen bij de BSO. Vergeet ze dus niet te lezen!

De Kinderopvang en BSO zijn dit kalenderjaar nog
gesloten op:
Kinderopvang: Maandag 25 december
t/m dinsdag 2 januari
BSO: Maandag 25 december
t/m maandag 1 januari
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Nieuws van de oudercommissie

024-3737588

Even voorstellen

September 2017

Namens de baby’s
Beste papa’s, mama’s,

Ik zal werkzaam zijn als
invalskracht
bij
voornamelijk
de
Zonnebloem,
op
de
maandagen, woensdagen en
momenteel ook op de
vrijdagmiddagen, dit omdat
ik bezig ben met mijn
laatste jaar van mijn HBO
studie
SPH
(sociaal
pedagogisch hulpverlener)
aan de HAN te Nijmegen.
Voor deze studie heb ik de
opleiding PW (pedagogisch
medewerkers) afgrond. Ik
heb dus al verschillende
praktijkervaringen, met het
jonge kind en nog een
aantal andere doelgroepen.
Echter heb ik ervaren dat
mijn hart liggen bij het
jonge kind! Ik kijk er naar
uit de kennis en kunde van
deze twee studies te
bundelen en in de praktijk
te brengen!

Mooie voorbeelden van leuke kunstwerkjes van de baby's zijn de
strand voetafdrukken en de stralende zonnegezichtjes. Ook hebben de
kinderen kennis gemaakt met het thema 'op vakantie'. We hebben de
groep omgetoverd tot camping en de kinderen mochten in de vakantiekoffer zitten met de zonnebril op, wat was het feest. Nu de herfst
is aangebroken, maken we hier weer het mooiste van. Ook zullen we
de splitsing van de groepen mee gaan maken. Het begin van een nieuwe tijd vol nieuwe mogelijkheden.

Namens de peuters
De afgelopen tijd zijn we op vakantie bij de Zonnebloem. Eerst onze
koffer inpakken.. wat gaat er allemaal in de koffer? Onder andere een
korte broek, t-shirt met korte mouw, zonnebrand, tandenborstel,
knuffels, zwembroek, zonnebril... En wij zelf! Wij mogen in de koffer
zitten en we houden een zomer fotoshoot.
Vervolgens een weekje naar de camping de Zonnebloem. De tent,
slaapzak en kussens zijn aanwezig en we bereiden onze maaltijd boven het vuur. De kinderen komen in pyjama en mogen allemaal ervaren hoe het is om een dagje op de camping te zijn. Om nog even in de
vakantiesferen te blijven, proeven de kinderen eten uit de verschillende landen. Het stokbrood met brie uit Frankrijk, broodje knakworst uit Duitsland en pizza uit Italië.. Mmm lekker hoor!! Na al deze
pret is de vakantieperiode helaas weer aan zijn eind gekomen en gaan
we weer naar huis. De tent wordt opgeruimd en de koffers ingepakt
:( Back to reality!

Verder
ben
ik
een
enthousiaste spring in het
veld
die
houd
van
aanpakken en goed met
feedback om kan gaan.
Geef mij deze dan ook
gerust.

Groetjes Milou
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Nieuws van de kinderopvang

Mijn naam is Milou Gerrits,
ik kom uit Gennep maar
woon momenteel op kamers
in Nijmegen, ik ben 23 jaar
oud en niet geheel
onbelangrijk, ik mag mezelf
sinds kort deel van het team
van Ikke noemen!

De zomer is alweer bijna voorbij en de herfst komt eraan. Wat hebben
we er een leuke zomer opzitten met veel mooie momenten. We hebben genoten van de zon en veel gespeeld met water. De kinderen
hebben genoten van het eten dat bij de zomer komt kijken. Een watermeloentje hier en een ijsje daar. De mooie zomer knutselwerken
mogen er ook zijn.

Even voorstellen

September 2017

Of moeten we schrijven
“Eva voorstellen”….?

Sinds de afloop van de zomervakantie waren wij vooral druk
bezig met zoveel mogelijk lekker buiten spelen. Zo was de
laatste warme zomerdag bijvoorbeeld de perfecte aanleiding
voor een uitgebreid watergevecht waarbij ook de leidsters tot
op de botten nat waren.
Hoe slechter het weer wordt, hoe vaker wij ons binnen moeten
vermaken. Gelukkig gooien de bladeren hun kleed nu af, met
alle noten, eikels en kastanjes die erbij horen. Een mooie aanleiding voor ons om mee te knutselen, te ontdekken en alternatieven te bedenken voor de bladeren in de bomen. Wij zijn
bijvoorbeeld, naast het mooi maken van onze ruimte, bezig
met kleding maken van bladeren van stof.

Een wens die ik heb is om
samen met een groep
kinderen een hele theater/
musical productie te doen.
Van het bedenken van
scènes en dansjes, het
vormgeven van het podium,
het maken van kostuums, tot
aan de techniek en de
uitvoering
van
de
voorstelling toe.
Ik vind het erg belangrijk dat
kinderen dingen leren die ze
in het leven buiten de school
kunnen gebruiken en hier
ook het nut van inzien.
Daarom heb ik er ook voor
gekozen om niet als docent
op een school te gaan
werken, maar mij binnen het
buitenschoolse aanbod te
oriënteren. Hier voel ik
simpelweg meer vrijheid om
kinderen dingen te leren,
omdat het leuk en nuttig is
en niet omdat het voor een
cijfer moet.

Nieuws van de BSO

Mijn naam is Eva en ik werk
sinds eind augustus voor de
Groene
BSO
op
de
Zonnewende. Op dit moment
ben ik bezig met het
afronden van mijn studie
Docent Beeldende Kunsten
en Vormgeving. Zeven jaar
geleden haalde ik al mijn
bachelo r in C ulturele
Maatschappelijke vorming en
verlangde na afloop van mijn
studie naar meer verdieping
in de creatieve vakken.
Naast het werken met
beeldende elementen heb ik
veel ervaring met theater en
ben ik sinds drie jaar ook
bezig met verschillende
vormen van dansen.

Dit kalenderjaar zijn de kinderen een paar keer vroeger uit van school of vrij.

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober: Kinderen kunnen vanaf 8:00 naar de
BSO. Naar welke locatie volgt z.s.m.!

Maandag 30 oktober: Kinderen kunnen vanaf 8:00 naar de BSO i.v.m. studiedag

Woensdag 6 december: Kinderen vrij i.v.m. studiedag. Of de BSO geopend
is hoort u te zijner tijd.

Vrijdag 22 december: Kinderen om 12:00 vrij i.v.m. Kerst. BSO vanaf dat
moment geopend.

Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari: BSO geopend vanaf 2 januari!
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