Nieuwsbrief April
Algemene informatie ikOOK!
Collectieve sluiting 31
mei.
Graag attenderen we u er
op dat Hemelvaart een
vrije dag is. De dag na
Hemelvaart heeft ikOOK!
een collectieve sluiting.
Deze dag zijn alle
vestigingen van ikOOK!
gesloten.

Wist u dat:
- wij voor een activiteit
opzoek zijn naar blikken?
- we een stagiaire van
Kempenhorst college
krijgen van 15 t/m 19 april.
Zij zal stage lopen bij de
Guppies, Orka’s en de
Haaien.
Dit keer in onze nieuwsbrief
• Algemene informatie ikOOK!
• Lente bij de Guppies
•Kriebels bij de Dolfijnen,
Orka’s en Haaien
• Mijn album
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Na 5 jaar met veel plezier en
enthousiasme gewerkt te
hebben als locatie manager bij
ikOOK! heeft Mijke Staps per 1
juni een nieuwe uitdaging
gevonden in een nieuwe baan.
Het zal niet makkelijk zijn om een
juiste vervanger te vinden met
dezelfde doelgerichtheid en
visie voor de toekomst. Mijke, we
wensen je alle goeds en hopen
dat je snel je draai zult vinden.
-----------------------------------------------De lente is begonnen! Een nieuw
seizoen met nieuwe
uitdagingen. De natuur komt
weer tot bloei en we worden
omringd door kleur en de
geboorte van nieuwe dieren. Bij
ikOOK! Zetten we ons dagelijks in
om uw kinderen ook zo mooi tot
bloei te laten komen. Dit doen
we door zorg en aandacht en
natuurlijk uitdagende
activiteiten die aansluiten bij de
leeftijd en interesses van de
kinderen. Thuis kunt u ook op
een eenvoudige manier een
bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van uw kind. Wist u
dat door 15 minuten voorlezen
per dag, uw kind 1000 nieuwe
woorden per jaar leert?
Voorlezen voor het slapen
bijvoorbeeld, is een mooie,
gezellige manier om de dag af
te sluiten. U geeft uw kind
positieve aandacht en
introduceert nieuwe woorden
en zinnen. Dit is goed voor zowel
de woordenschat als het
zelfvertrouwen.
Bij ideeën, vragen en/of
opmerkingen sta ik u graag te
woord.
Met vriendelijke groet
Eveliene van Rooij
Assistent leidinggevende
Oirschot
evelienehoogenboom@ikook.nu

Kamp De Korenbloem
Deze
week
gaat
de
Korenbloem weer op kamp. Het
thema: FEEST ! Wij wensen alle
kampgangers een heel fijn
kamp !

April bij de Guppies
Bij de Guppies zijn we gestart met
het thema Lente. We hebben al
schaapjes geprikt en met watjes
beplakt, een konijntje geverfd,
we gaan nog een potje versieren
en daarin een plantje planten.
Verder hebben we het vooruit
zicht dat we nog een uitstapje
willen maken met de Guppies
naar de kinderboerderij. Ook
mogen de kinderen in een bak
met modder en dieren spelen en
na het spelen mogen ze de
dieren schoonmaken.
Met de koningsspelen willen we
voor de 3+ kinderen wat oud
Hollandse
spelletjes
gaan
organiseren.
Tussendoor gaan we nog gezellig
knutselen voor Pasen. En een
Paas tak versieren.
Na de meivakantie gaan we
starten met een nieuw thema.
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De Dolfijnen

De schaapjes zelf uit
mogen prikken:
Goed voor de fijne
motoriek en een oefening
voor de pengreep.

Bij de Dolfijnen hebben de
kinderen al verschillende leuke
activiteiten gedaan voor het
thema KRIEBELS ! Ze hebben al
mooie bomen gemaakt van
crépe papier en een wc-rol. Ook
hebben de Dolfijnen al mooie
creaties gemaakt op A3 blaadjes
met frisse en vrolijke Lente
kleurtjes. Verder hebben we de
kinderen laten ontdekken wat er
allemaal kriebelt, door voel dozen
te maken. Stop je hand maar in de
doos en raad maar eens wat het
is. Ieks, bah dat hooi, watten,
zand, veren dat is gek als je niet
kan zien wat je voelt. Tijdens het
fruit moment hebben we ook een
liedje geoefend over kriebels. Het
is eindelijk mooi weer dus we
hebben
weer
veel
buiten
gespeeld en we zijn naar het
Molenveldje geweest.

Beestjes zoeken

Daar komen eens 2 spinnetjes
aan, kriebelkrabbelkriebelkrabbel
kriebel krab. De ene heet Piet en
de
andere
heette
Jan,
kriebelkrabbelkriebelkrabbel
kriebel krab. Fft, weg is Piet, Fft
weg is Jan. Daar komen zij weer
aan. Kriebelkrabbelkriebelkrabbel
kriebel krab.

De Orka’s en Haaien
Bij de Orka’s hebben we al
verschillende leuke knutsel activiteiten
gemaakt, mooie strijk creaties en
natuurlijk zijn de ramen weer mooi
beschilderd door de kinderen zelf. We
hebben zelfs insecten tattoo’s geplakt
op de armen.
Donderdag 28 maart stond er een
lente speurtocht als activiteit op het
programma. De Orka's en de Haaien
gingen samen als een groep met 2
juffen de speurtocht lopen. Onderweg
kregen ze allerlei opdrachten in het
teken van het thema LENTE, ook
werden er allerlei vragen gesteld over
de lente, dit waren zowel open vragen
als meerkeuze vragen. Na ongeveer
25-30 minuten kwamen we bij het
speeltuintje uit op de Cloete dat was
tevens het eindpunt. De kinderen
hebben lekker even met zijn allen
gespeeld. We zijn daarna terug
gegaan naar de BSO om daar heerlijk
fruit te eten.
Bij de Haaien zijn we begonnen met
een filmmiddag. Daarna hebben ze
een leuke insecten bak gemaakt.
Hierin mochten ze alle insecten die ze
buiten tegen kwamen in stoppen. Er
kwamen regenwormen, oorwormen,
mieren, een larv & een duizendpoot.
De kinderen waren erg enthousiast om
dit te doen. Zelfs de Orka’s gingen
hierin mee helpen. Ook gaan we bij de
Haaien nog praten over de insecten
die er zijn. Gaan we nog leuke
bloemen maken van eierdoosjes.

Film kijken bij de Haaien
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Tekst vanuit de BSO over thema KRIEBELS:
Ik vind het leuk op de BSO met het thema KRIEBELS omdat ik vind het het leukst om buiten de insecten te
zoeken. Ik vond de speurtocht heel erg leuk, we moesten de pijlen zoeken en ik vond het wel een beetje
grappig.
Groetjes, Efraïm (6jaar)

Leuke woordspraak van een Haai:
Juf: Je mag 2 stukjes tomaat en 1 stukje mandarijn.
J: Oeh, dat is streng.
Alle kinderen + juffen: hahahaha

Voelen bij de Dolfijnen

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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