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Algemene informatie ikOOK!
Wist u dat:

Wij vanaf vandaag een
nieuw nummer hebben
waar alle ouders naar toe
mogen bellen voor
vragen / afmeldingen e.d.
Dit nummer is: 040 – 33
33 801.
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Er op 13 november 2018
een mail is gestuurd door
Mijke Staps over de uur
prijs van 2019. Als u deze
niet heeft ontvangen
horen wij dit graag van u,
dan ontvangt u deze zo
snel mogelijk .
Wij graag passende
reserve kleding in die
bakjes willen bij de
Guppies. Willen de
ouders hier naar kijken.

Beste ouders,
we willen jullie er op attenderen dat kinderen
op tijd opgehaald worden, zo kunnen wij
onze kind – leidster ratio blijven garanderen.
Kinderen die bijvoorbeeld tot 14:45 uur op de
lijst staan, dienen uiterlijk om 14:45 uur
opgehaald te zijn. Dit omdat wij ook leidsters
hebben die om 14:45 uur op de BSO moeten
zijn.

Bij ikOOK! hebben we een ruime keuze uit contract
vormen. Zo ook voor de VSO. U kunt kiezen uit een VSO
contract dat start om 7.00 uur of om 7.30 uur. Het valt
ons op dat steeds meer kinderen met dit laatste
contract al ruim voor 7.30 uur naar de VSO worden
gebracht. Hierdoor komen wij in het nauw met onze
bezetting en daaraan gelinkt de tijd en aandacht die we
bij binnenkomst hebben voor u en uw kind. Vanaf 3
december laten we om die reden de deur dicht tot 7.30
uur. Mocht u hierdoor in de knel komen met uw tijd,
verzoeken we u de starttijd van uw VSO contract aan te
passen. Kinderen met een contract dat start vóór 7.30
laten we natuurlijk wel eerder binnen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip.
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De Guppies
Bij de Guppies is het van thema
herfst naar thema Sinterklaas
gegaan. Tijdens het thema prikken
we pietjes, maken we stoomboten
met propjes, zingen we heel veel
sinterklaas liedjes, gaan we
pepernoten bakken, komt er een
pieten parcours en verdienen we
een pietendiploma.

Dolfijnen, Orka’s & Haaien
Thema Sinterklaas:
Ondertussen is Sinterklaas al weer 2 weken in het land. Nog een paar nachtjes
slapen en dan is het pakjesavond. Ook de groep hebben we versierd. Bij de Orka’s
hebben 2 kinderen zelf op het raam mogen verven om de groep gezellig aan te
kleden. De kinderen hebben een grote stoomboot en een zwarte Piet geknutseld.
Ook zijn er schoentjes ingekleurd en hebben we deze in elkaar gezet. En de
kinderen kunnen ook hele lekkere pepernoten maken! Wie weet gaat er de
komende dagen nog wel meer gebeuren, je weet maar nooit met Sinterklaas en
zwarte Piet…

Na elk thema hebben wij een witte week, ook wel stop week genoemd. De
kinderen krijgen dan even geen activiteiten aangeboden, zodat zij even helemaal
zelf kunnen kiezen wat zij die week gaan doen. De juffen zijn dan druk bezig met
het voorbereiden van de nieuwe thema activiteiten, de groep aankleding etc.
Vanaf 17 december starten wij met het nieuwe thema: Let it snow! Hiervoor gaan
wij weer veel verschillende, leuke en uitdagende activiteiten bedenken. Wij zijn al
flink aan het brainstormen geweest, hieronder geven wij jullie alvast een
voorproefje van wat er gaat komen:
Bijvoorbeeld: in de kerstvakantie willen wij een pyjama dag gaan houden. Meer
informatie hierover volgt nog, maar denk hierbij aan sloffen met anti-slip aan de
onderkant, warme lange pyjama. Wij zullen deze dag niet naar buiten gaan, want
dat is erg fris in pyjama. Wel zullen wij eventueel lekker gaan spelen in de gymzaal,
film kijken, zelf popcorn maken, etc.
Een voorbeeld van een andere activiteit is een sneeuwpop maken van glas, de
resultaten zullen heel leuk zijn!
Rond de kerst gaan we rendierkoekjes maken en natuurlijk zelf opeten. Een
uitstapje in de kerstvakantie gaat waarschijnlijk niet lukken, want wij willen graag
leuke dingen plannen om te doen. Kerst en oud en nieuw vallen doordeweeks,
waardoor er weinig tijd over blijft om activiteiten te doen en ook nog uitstapjes.
Daarom kiezen wij er voor om leuke dingen te gaan doen op locatie, we gaan het
met zijn allen super leuk maken.
Wij hopen dat er heel veel sneeuw valt, want wij willen graag met de kinderen een
sneeuwengel en/of sneeuwpop maken. Graag willen wij jullie vragen om extra
kleding of regenpakken mee te geven als het sneeuwt of er sneeuw voorspelt is.
De kinderen kunnen nat worden van de sneeuw, wij zullen ons opwarmen met
lekkere warme chocolademelk! 
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Mijn album
Tekst vanuit de BSO:
Ik vind het leuk om met de knex en in de huishoek te spelen samen met mijn
vriendjes bij de BSO. Vandaag heb ik samen met 2 andere kinderen de boot mogen
schilderen die we gaan ophangen in de groepsruimte.
Groetjes Teun ( 6 jaar )

Ik vind het leuk dat we de stoomboot gingen verven. Ik vind het leuk om hier te
spelen en ik vind het leuk om hier te knutselen.

De foto’s staan
weer klaar in
‘Mijn Album”. Via
onderstaande
link en
het wachtwoord
dat u via de mail
heeft gekregen
kunt u de foto’s
bekijken.
http://myalbum.
com/ikookoirsch
ot

Groetjes Sofia ( 6 jaar )

Ik vind het leuk om op de BSO te kleuren en buiten te spelen. En mooie ontwerpen te
maken van Knex.
Groetjes Sander ( 6 jaar )

Bericht van de oudercommissie
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe ouder die
graag in de oudercommissie wil bij ikOOK! Oirschot. Als
oudercommissie zijn wij belangenbehartiger voor ouders
met kinderen op het kinderdagverblijf en de BSO van
ikOOK! Oirschot. We hebben wel al 1 nieuwe ouder
gevonden voor de oudercommissie, maar zouden graag
3 personen in onze oudercommissie willen hebben. Heeft
u vragen, dan mag u deze gerust aan een van onze
medewerkers stellen of een mail sturen naar
ocoirschotikook@outlook.com.

Bijschrift bij foto of afbeelding
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