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Algemene informatie ikOOK!
Ouders zelf een reset wachtwoord aanvragen.
Ouders kunnen zelf hun wachtwoord resetten. Wanneer ouders via jullie site hun
gegevens invullen en deze gegevens kloppen niet, komt de ouder bij de volgende
pagina uit. Daar kun je op de tekst klikken “ ik heb geen toegang tot mijn account” .
( Zie printscreen )

Wist je dat:
 4 februari weer een
studie dag is. Meld je op
tijd aan als je hier
gebruik van wilt maken.
 De pyjama / badjas dag
zeer geslaagd was !

Wij wensen alle kinderen en
ouders / verzorgers een
gelukkig nieuwjaar en de
beste wensen voor 2019 !!

Je komt dan uit op de volgende pagina ( zie hieronder )
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Beste ouders en verzorgers
Twee maanden geleden ben ik gestart als assistent leidinggevende bij ikOOK! Oirschot en heb het genoegen gehad de meeste van u al
persoonlijk te mogen begroeten.
Het komende jaar staan we als team klaar om weer de beste zorg aan u en uw kinderen te geven. Voor de dagelijkse gang van zaken
kunt u terecht bij alle pedagogisch medewerkers en/of de mentor van uw kind.
Voor bijzonderheden, vragen, opmerkingen, ideeën, complimenten, problemen of een extra gesprek kunt u bij mij terecht.
Ik zie uit naar een fijne samenwerking in 2019!
Vriendelijke groet
Eveliene van Rooij
Assistent leidinggevende ikOOK! Oirschot
E-mail: evelienehoogenboom@ik-ook.nu
Tel:
040 – 33 33 801
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Guppies met thema Kerst
Tekst guppies:
Bij de Guppies hebben we hele mooie kerstkaarten gemaakt van een sneeuwman voor de
papa’s en mama’s. De kinderen mochten zelf hun sjaal, knopen en neus (wortel) kleuren en
daarna mochten ze de sneeuwman beplakken met watjes en vervolgens hun sjaal, knopen
en neus erop plakken. Ook hebben de kinderen mooie kerstbomen gemaakt en hier hun
ballen in gehangen. Op woensdag 2 januari hadden we een Nieuwjaars borrel. De kinderen
kregen heerlijke oliebollen en lekkere kinderchampagne. Ze hebben erg genoten!
Verder hebben we hele leuke liedjes gezongen:


lichtjes uit en lichtjes aan, kom maar bij de kerstboom staan. Duizend lichtjes in de
klas, k’wou dat het al kermis was. Lichtjes uit en lichtjes aan, kom maar bij de
kerstboom staan. (Melodie: olifantje in het bos)



Oh wat een boom, oh wat een boom, oh wat een mooie kerstboom. Zie je al die
lichtjes branden, klap van blijdschap in je handen. Oh wat een boom, oh wat een
boom, oh wat een mooie kerstboom.

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/ikookoirsch
ot

Dolfijnen, Orka’s & Haaien met thema Let it Snow:
Schaatsen:
Maandag 31 december zijn we naar de schaatsbaan op de markt in Oirschot geweest. Op
de kleine baan hebben we rondjes geschaatst, in het begin was het nog even wennen. Ze
hadden rendieren waar je achter kon schaatsen, dit was wel fijn voor in het begin. Maar wat
nog leuker was, waren de zeehondjes hier kon je ook op zitten en kon de juf over het ijs
rennen. Na 45 minuten zijn we even gaan opwarmen en uitrusten. We hebben lekkere
limonade gedronken. Daarna zijn we weer verder gaan schaatsen, het ging steeds beter.
Uiteindelijk ook stukjes alleen kunnen schaatsen. En we kwamen er ook achter dat je van het
ijs wat los kwam een “sneeuwbal” kan maken. Dit was ook heel interessant. We hebben een
gezellig middag op de ijsbaan gehad. Zeker voor herhaling vatbaar!
Hooiberg:
De Guppies, Dolfijnen en Orka’s zijn samen een middagje naar de Hooiberg geweest. Dit is
voor alle drie de groepen een leuke binnenspeeltuin. De Dolfijnen en Orka’s konden spelen
in het grote klimtoestel of lekker knutselen in de knutselhal. De Guppies hebben samen met
de juffen bij het kleine klimtoestel en de ballenbak gespeeld. Van al dat klimmen en
klauteren waren we wel heel erg moe geworden. Dus na een leuke middag Hooiberg zijn we
bijna allemaal lekker gaan slapen in de auto.

Sneeuwpop
knutselen van
glas

Schaatsen

Pyjama / badjas dag:
Donderdag 3 januari was het dan eindelijk zo ver, de pyjama/badjas dag. In de
wandelgangen heb ik hier meerdere kinderen over gehoord een aantal weken geleden. Het
is leuk om te horen dat de kinderen hier zo naar uit kijken, terwijl het eigenlijk heel simpel is.
Op deze dag was iedereen in pyjama/badjas, we hadden het allemaal lekker warm en ook
de sloffen ontbreken niet aan onze relaxte luie outfit. Van jong naar oud, voor iedereen was
deze dag geslaagd. De kinderen kwamen een beetje onwennig binnen, want hihihihi
iedereen in pyjama wat gek. Toen alle kinderen eenmaal binnen waren zijn we koekjes gaan
bakken en ook lekker de gymzaal in geweest want in je pyjama naar buiten dat kan toch
echt niet.

Rendieren
koekjes bakken

Daarna hebben we lekker gesmuld van onze boterhammen en na de boterham mochten
we de koekjes versieren en op eten. Zo nu zitten we echt heel vol en kunnen we met een
volle buik voor de film neerploffen terwijl de juffen gaan poetsen.
De deur stond open bij de film en toen een van de kinderen zei in die ruimte: “een dag in je
pyjama naar de BSO dat was echt een goed idee”. Toen moesten de juffen toch wel lachen
Bijschrift bij foto of afbeelding
en wij zeiden tegen elkaar “ja dat vonden wij ook!”
De middag is aangebroken en de kinderen beginnen moe te worden. Ze liggen lekker in de
zitzakken of maken nog een puzzel aan de tafel. Vanochtend moesten we nog wel eens
zeggen niet rennen binnen, maar ze kiezen nu toch allemaal voor iets rustigs. We hebben
weer heerlijk gespeeld vandaag en zo’n dag gaan we zeker weer een keer herhalen
volgend jaar. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de kinderen moe maar voldaan zijn.
Wat een top dag!

Namens team Ik-Ook! wensen wij u een fijne week
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