Kosten

Locatie

De prijs voor de opvang van uw kind(eren) is bepaald op € 6,30
per uur. De opvangkosten worden maandelijks achteraf gefactureerd.

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 het dorp Scharnegoutum.

Er kunnen alleen hele dagen worden afgenomen.
Het uurtarief is een bruto tarief. Wat u uiteindelijk netto betaalt,
hangt af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag.
Kinderopvangtoeslag
De Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor
kinderopvang. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit.
De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde
“inkomens-afhankelijke regeling”. Dit betekent dat u meer toeslag
krijgt naarmate uw inkomen lager wordt.
Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de
kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u
bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee
(hoeveel uren gaan uw kinderen naar de opvang).
Om een indruk te krijgen van de uiteindelijke netto opvangkosten,
kunt u op onze website www.despeelhoeve.nl een aantal
rekenvoorbeelden vinden.

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

Onze visie

Algemeen beleid

Kinderdagverblijf De Speelhoeve is een particulier kinderdagverblijf,
gevestigd in een kop-hals-romp boerderij gelegen aan de rand van
Sneek, aan de Ivige Leane (eeuwige laan) te Loënga.

Ruim kinderdagverblijf
Onze missie luidt “Kinderdagverblijf De Speelhoeve geeft kinderen
de ruimte”. Door de unieke ligging van het kinderdagverblijf kunnen
wij de kinderen letterlijk alle ruimte bieden om vrij te spelen, zowel
binnen als buiten. Het kinderdagverblijf is ruim en overzichtelijk
opgezet, waardoor de kinderen zich vrijuit kunnen bewegen.

Kinderdagverblijf De Speelhoeve wil de kinderen graag een gezonde
omgeving bieden. Gezondheid vormt dan ook een belangrijk
uitgangspunt bij de inrichting van de ruimtes, de voeding, de
activiteiten en de regels en protocollen die we hanteren.

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, Scharnegoutum en Tirns.
De Speelhoeve is een kinderdagverblijf waar uw kind in een rustige
kindvriendelijke omgeving kan spelen en leren. 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 (650 m2)
waar aangrenzend een kleine kinderboerderij is aangelegd.
Op deze manier maken de kinderen kennis met de dieren op de
boerderij, zoals kippen, duiven, geiten, schapen, varkens en diverse
watervogels.
De kinderen staan altijd onder begeleiding van twee gediplomeerde
pedagogisch medewerkers, welke eventueel worden aangevuld met
stagiaires. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 4- ogen beleid
met betrekking tot het toezicht op de groepen. We willen de
kinderen een veilige en geborgen opvang bieden, waarin de kinderen
zich snel thuis voelen. In het kinderdagverblijf leert uw kind samen
met andere kinderen (leeftijdsgenootjes) spelen. Het leert met
andere kinderen te delen en op de beurt te wachten.
Ook leert het kind om te gaan met materialen zoals klei, papier, verf,
blokken en wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door
kringgesprekken, spelletjes en liedjes. Het kinderdagverblijf bevordert
hierdoor de algemene ontwikkeling van uw kind en creëert de
mogelijkheid dat uw kind zich later sneller kan aanpassen aan de
basisschool.

Ruime buitenspeelplaatsen
Ook buiten het kinderdagverblijf is voldoende ruimte.
Aan de voorzijde is een speelplein aangelegd van 150 m2 en aan de
achterzijde is de buitenspeelplaats maar liefst 500 m2.
Aangrenzend aan de buitenspeelplaats lopen schapen, geiten, kippen
en konijnen. De kinderen maken op deze wijze kennis met de natuur.
Ruim parkeerterrein
Bij het kinderdagverblijf is voldoende parkeergelegenheid.
Het parkeerterrein is maar liefst 250m2. Er is dus voldoende ruimte
om uw auto te parkeren. Daarnaast is er geen verkeer in de buurt,
waardoor het veilig in- en uitstappen is.

Hygiëne is erg belangrijk op het kinderdagverblijf. Bij het betreden
van het kinderdagverblijf wordt u verzocht overschoenen aan te
trekken of uw schoenen uit te doen. Het kinderdagverblijf wordt
iedere dag schoongemaakt en gedweild. Er wordt scherp gelet op
het wassen van de handen van zowel de leidsters als de kinderen
bij het eten en het toiletbezoek.

Ruimte voor inspraak
Het contact met de ouders vinden we erg belangrijk.
Er is in die zin ruimte voor de ouders om inspraak te hebben in de
gang van zaken. Dit kan door middel van de oudercommissie of
simpel door vragen te stellen aan de leidsters. Wij vinden de mening
van de ouders zeer belangrijk.

Voeding
Kinderdagverblijf De Speelhoeve besteedt veel aandacht aan voeding
en gebruikt uitsluitend verse producten. Alle voeding is afgestemd
op de leeftijd van de kinderen. De kinderen krijgen elke dag vers
fruit (fruithapje) en bruin brood, melk of karnemelk. Voor het
drinken wordt diksap gebruikt.

Ruimte voor persoonlijk contact
Hoewel het kinderdagverblijf ruim is opgezet is onze intentie om
juist het contact met de ouders en de kinderen persoonlijk te
houden. Dit doen wij door zo veel mogelijk de leidsters op vaste
dagen in te plannen. Kinderen voelen zich hierdoor snel vertrouwd.
Bij het brengen en het halen van de kinderen is er altijd gelegenheid
voor een praatje met de leidsters.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele
kinderopvang. Veiligheid is voor Kinderdagverblijf De Speelhoeve
geen vanzelfsprekendheid maar een constant aandachtspunt waarbij
iedere dag weer stil gestaan wordt en moet worden nagegaan of de
veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is.
Door De Speelhoeve wordt nadrukkelijk gelet op de veiligheid van
de inventaris en het speelgoed. Daarnaast zijn gedragingen van de
aanwezige personen erg belangrijk voor het waarborgen van een
optimale veiligheid.

Het kinderdagverblijf heeft op dit moment
twee groepen (De Rups en De Vlinder)
welke alle twee gevestigd zijn in de
boerderij (De EMMA Hoeve).
Het beleid is erop gericht om niet
uit te breiden, maar juist het
persoonlijke contact met de ouders
en de kinderen te benadrukken.

Kijk voor meer info op

Omgeving en hygiëne
Zo besteden we veel aandacht aan de omgeving waarin we de
kinderen opvangen. Deze is schoon en opgeruimd. In alle ruimtes
zijn ramen aanwezig die open gezet kunnen worden, waardoor er
voldoende geventileerd kan worden. Daarnaast is rekening
gehouden met de lichtinval en de sterkte van het kunstlicht.

www.despeelhoeve.nl

EHBO
Alle leidsters van Kinderdagverblijf De Speelhoeve zijn in het bezit
van een geldig EHBO-diploma en volgen jaarlijks speciale lessen op
het gebied van Kinder EHBO. Hierdoor zijn we in staat accuraat te
handelen in noodgevallen. Daarnaast proberen we vooral mogelijke
ziektes/besmetting te voorkomen en zijn we erop gespitst om
vroegtijdig eventuele problemen te erkennen.

