Nieuwsbrief Mei
Wist u dat:


De oudercommissie van
ikOOK! Oirschot heeft
een nieuw e-mailadres:
oudercommissieikookoirs
chot@outlook.com Zij
horen graag van u.
 We het fijn vinden als u
uw zomervakantie al
weet, dat u deze aan ons
of in het systeem
doorgeeft.

Algemene informatie ikOOK!
Vrije dagen:
LET OP: 31 mei 2019 is de dag na
Hemelvaart. ikOOK! heeft dan
een collectieve sluitingsdag.
ikOOK! is dan gesloten. Dit staat
in de algemene voorwaarden
van ikOOK!. U kunt dit teruglezen
in niokids onder het tabblad
documenten en op de wensite
van ikOOK! http://www.ikook.nu/tarieven/voorwaardenkinderopvang

Studiedagen:

Dit keer in onze
nieuwsbrief
• Algemene informatie ikOOK!
• De guppies in mei
• Onze Dolfijnen, Orka’s en
Haaien
• Mijn album

In juni heeft school weer 1 studie
dag gepland staan en die staat
op vrijdag 21 juni. Geef op tijd
door of je kind(eren) naar de
BSO komen op deze dag.

De Guppies in Mei
Tijdens de meivakantie hebben
ook de Guppies leuke dingen
gedaan. Het thema Lente liep
nog even door en we zijn druk
bezig
geweest
met
het
moederdag
cadeau.
De
Guppies hebben oud Hollandse
spelen gespeeld, eiersalade
gemaakt,
boodschappen
gedaan bij de groenteboer.
Daar kregen we zelfs een appel
en een stukje mandarijn. Dat was
erg lekker 

Vanaf
maandag
13
mei
beginnen wij met een nieuw
thema BEROEPEN. We gaan met
verschillende beroepen werken
o.a. postbode & de bakker.
Hierin gaan we leuke activiteiten
doen en misschien wel op
uitstapje.

Ook gaan we heel hard werken
om iets moois te maken voor
vaderdag.

Oud Hollandse spelen bij de
Guppies

Knutselen in de mei
vakantie voor
Koningsdag
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Dolfijnen, Orka’s &
Haaien
In de meivakantie hebben de kinderen
allerlei leuke activiteiten gedaan. Ze zijn in
het bos geweest, daar hebben ze een
parcours afgelegd op de trimbaan. Verder
hebben de kinderen knutsel activiteiten
uitgevoerd. Ze hebben met bubbeltjes
plastic een mooie lente tekening gemaakt,
leuke bloemen in 3D variant. Ook hebben
de kinderen samen met de juffen
koninginnensoep,
eiersalade
&
pannenkoeken gemaakt. Mmm dit was
erg lekker ! We hebben zelfs tussendoor
ook nog film gekeken op het digibord in de
gymzaal. Verder hebben we veel buiten
gespeeld.
Maandag 29 april hebben de bso kinderen
oud Hollandse spellen gespeeld. We
begonnen met een warming-up in de
gymzaal met stoelendans. Daarna gingen
we ring werpen. Er werden 2 groepen
gemaakt en wie er als eerste alle hoepels
om de pion hadden gegooid hadden
gewonnen. Daarna gingen we naar
buiten. Daar was een parcours gemaakt
voor het ei lopen, gelukkig waren het
plastic eieren, want er zijn toch wel wat
eieren gevallen van de lepel. Ook hebben
we ezeltje prik gedaan, met een blinddoek
om. Dit vonden ze een heel leuk spel.
Daarna
gingen
we
spijkerpoepen,
sommige hadden al gezien dat het
schroeven
waren,
dus
werd
het
schroefpoepen genoemd. Maar dit was
wel heel erg moeilijk, maar het is ze
allemaal gelukt! Als laatste zijn we gaan
koekhappen, dit was het voorgerecht voor
de lunch, want de tijd vloog voorbij.

Nieuwe thema: Beroepen
Bij de Dolfijnen gaan we een tekening maken wat ik later wil worden, koken
(als kok) helpen als serveerster & afwashulp. In de hoeken gaan we per 3
weken een andere hoek maken bijv. kappershoek of beauty salon hoek. Ook
willen de Dolfijnen graag op uitstapje, waar naartoe is nog een verrassing.
Bij de Orka’s gaan we leuke fantasie verhalen schrijven, tekenen wat je graag
later wil worden en nog andere leuke activiteiten die met het thema te maken
hebben.
Bij de Haaien gaan we ons zelf tekenen maar dan in het beroep wat je later
wil worden, een bord schilderen & bij bedrijven kijken wat hun beroep is. Welke
bedrijven is nog een geheim. Verder gaan we nog andere activiteiten doen
die de kinderen zelf verzonnen hebben.

Mijn album
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/ikookoirschot
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Beste ouders en verzorgers,
Wat vliegt de tijd! De meivakantie is alweer voorbij. De lente is een echte Hollandse lente. We gaan van
nachtvorst tot temperaturen ver boven de 20°C overdag en van fikse hagelbuien naar een super vriendelijk
zonnetje. De komende periode gaan alle groepen, zowel het kinderdagverblijf als de BSO’s, aan de slag met
het thema BEROEPEN. Hierboven hebt u hier al het een en ander over kunnen lezen. Mocht u een, voor de
kinderen, interessant beroep hebben, of iemand kennen met een interessant beroep en zou u hier iets over
willen vertellen, laten zien of zelfs een soort workshop voor de kinderen willen voorbereiden, dan horen we het
graag. Want zeg nu zelf:

Een tractor knutselen is leuk,
maar erin zitten is een ervaring voor het leven!

We zijn heel blij met u als ouders en verzorgers!
Dat mag ook wel eens gezegd worden 😊. Bij veranderingen en problemen ervaren we dat er een goede
verstandhouding is en dat we als pedagogisch medewerkers en ouders steeds weer tot goede oplossingen en
compromissen kunnen komen. Mocht u dit gevoel delen, dan horen we dit natuurlijk graag. Wanneer u hier
echter anders over denkt, hoop ik dat u dat natuurlijk ook uit en dan ga ik graag met u in gesprek hierover.

Met vriendelijke groeten
Eveliene van Rooij
Assistent leidinggevende Oirschot
evelienehoogenboom@ik-ook.nu

Wij wensen iedereen een fijne week
Namens team-ikOOK! Oirschot
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