Locatie

Kinderdagverblijf De Speelhoeve is gevestigd

in een boerderij aan de Ivige Leane (Eeuwige laan) net buiten
Sneek. Hoewel het officieel tot het dorpje Loënga behoort, ligt
de boerderij niet in het dorp zelf, maar tussen de stad Sneek en
Verruimde openingstijden:

het dorp Scharnegoutum.

van 7:15 uur tot 18:15 uur
Ook halve dagen opvang mogelijk

Het kinderdagverblijf is gemakkelijk te bereiken vanaf de rondweg
van Sneek. Het voordeel van deze locatie is dat u niet in de stad

Aandacht voor natuurbeleving

hoeft te zijn, waardoor u geen vertraging oploopt. Doordat het
kinderdagverblijf net buiten de stad Sneek gevestigd is, is er geen
direct snelverkeer in de buurt. Het kinderdagverblijf biedt een
zeer ruim parkeerterrein, waardoor u veilig uw kinderen kunt
brengen en halen.
Het kinderdagverblijf kent twee groepen: De Rups en De Vlinder.
De Rups is gebouwd in de zijkant van de romp van de
(kop-hals-romp) boerderij. Met deze ruimte is De Speelhoeve
gestart in 1999. In 2002 is vanuit ‘De Rups’ de nieuwe groep
‘De Vlinder’ ontstaan, welke is gevestigd in een nieuw gebouw
wat naast de boerderij is geplaatst. Beide groepen staan in
verbinding met elkaar en hebben een gezamenlijke
buitenspeelplaats. Door de landelijke omgeving is de
buitenspeelplaats ruim van opzet.
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Wie we zijn

Kinderdagverblijf De Speelhoeve is

een particulier kinderdagverblijf, gevestigd in een kop-hals-rom
kop-hals-romp
boerderij gelegen aan de rand van Sneek, aan de Ivige Leane
(eeuwige laan) te Loënga.
Het kinderdagverblijf ligt in de nabije omgeving van de woonwijken Pasveer, de Zwette, de Stadsfenne en De Loten in Sneek
en de omliggende dorpen Ysbrechtum
Ysbrechtum, Scharnegoutum en Tirn
Tirns.
De Speelhoeve is een kinderdagverblijf waar uw kind in een
rustige kindvriendelijke omgeving kan spelen en leren.
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Ruim kinderdagverblijf
Ruime buitenspeelplaatsen
Ruim parkeerterrein
Ruimte voor inspraak
lijk
Ruimte voor persoonlijk
contact

Het verblijf biedt ruimte aan een tweetal groepen van 12
kinderen in de leeftijdscategorie van 6 weken tot 4 jaar.
Er is binnen een grote speelruimte waarin alle voorzieningen zijn
aangebracht volgens de huidige normen die gelden voor een
erkend kinderdagverblijf. Er is tevens een grote buitenspeelplaats

Kosten

(650 m2) waar aangrenzend een kleine kinderboerderij is

bepaald op € 6,30 per uur. Hiermee is de prijs voor de opvang

aangelegd.

ten opzichte van 2011 gelijk gebleven. De opvangkosten worden

De prijs voor dee opvang
o
van uw kind(eren) is

maandelijks achteraf gefactureerd.
Op deze manier maken de kinderen kennis met de dieren op
de boerderij, zoals kippen, duiven, geiten, schapen, varkens en

Er kunnen hele en halve dagen worden afgenomen.

diverse watervogels.

Voor halve dagen wordt een verhoogd uurtarief gerekend.
Het uurtarief is een bruto tarief. Wat u uiteindelijk netto betaalt,

De kinderen staan altijd onder begeleiding van twee

hangt af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

gediplomeerde pedagogisch medewerkers, welke eventueel
worden aangevuld met stagiaires. Hiermee wordt invulling

Kinderopvangtoeslag

gegeven aan het 4-ogen beleid met betrekking tot het toezicht

ge in de kosten voor
De Kinderopvangtoeslag is een bijdrage

op de groepen. We willen de kinderen een veilige en geborgen

kinderopvangtoesl
kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag

opvang bieden, waarin de kinderen zich snel thuis voelen. In het

pvangtoeslag iss een
e zogenoem
uit. De regeling voor de kinderopvangtoeslag
zogenoemde

kinderdagverblijf leert uw kind samen met andere kinderen

m
toes
‘inkomens-afhankelijke regeling’. Dit betekent dat u meer
toeslag

(leeftijdsgenootjes) spelen. Het leert met andere kinderen te

krijgt naarmate uw inkomen lager wordt.

delen en op de beurt te wachten.
Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de
Ook leert het kind om te gaan met materialen zoals klei, papier,

ropvangtoeslag.
ngt
Ook uw gezinssamenstelling (heeft u
kinderopvangtoeslag.

verf, blokken en wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door

orbeeld een par
bijvoorbeeld
partner) en de opvanggegevens tellen mee

kringgesprekken, spelletjes en liedjes. Het kinderdagverblijf

eveel uren gaan uw kinderen naar de opvang).
o
(hoeveel

bevordert hierdoor de algemene ontwikkeling van uw kind en
creëert de mogelijkheid dat uw kind zich later sneller kan
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