
 

 

Nieuwsbrief 
April 2012 

April doet wat hij wil…… 
Wat was maart al een heerlijke lente maand! Volop genieten van het buitenleven en ja, dan is het begin 

van april wel weer even wennen. Temperatuur naar beneden en regen…  

De kinderen kunnen heerlijk knutselen voor Pasen en deze week koken we eieren en die mogen de 

kinderen bij het brood eten opeten. De “oudste” 

kinderen schilderen de gekookte eieren ook nog op en 

die gaan mee naar huis.   

Een kuiken knutselen, de paashaas plakken, 

kleurplaten kleuren….kortom een gezellige binnen 

speeltijd. Ook hebben we op de Rups en op de Vlinder 

de paastakken boven de tafels versierd. 

 

 

Ouderavond 
Maandagavond 23 april a.s organiseren wij weer onze 

jaarlijkse ouderavond. 

Deze avond hebben we Marjan Zijlmans uitgenodigd 

voor een workshop “positief opvoeden” 

Marjan Zijlmans is werkzaam bij de GGD Fryslan als jeugdverpleegkundige. 

Zij zal eerst een inleiding verzorgen over dit onderwerp. Gevolgd door filmmateriaal. 

Vervolgens zal zij de aanwezigen in groepjes verdelen en een aantal stellingen meegeven om met elkaar 

over te discussiëren. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:  19:30  Inloop met koffie en thee 

     19:45  Opening door Marianne Hamersma 

               Mededelingen over voorgenomen beleidswijzigingen  

     20:15  Marjan Zijlmans: “Positief opvoeden”    

     21:15  Gelegenheid voor vragen en afsluiting 

 

Een leuke ongedwongen interactieve ouderavond die u niet mag missen!  

Meld u aan  voor de ouderavond op info@despeelhoeve.nl (Graag aangeven met hoeveel personen u 

komt). 

Alvast bedankt en we hopen op een grote opkomst!  
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Kort, Kort, Kort 
 Welkom op de Vlinder: Charlotte Folkers (12 juli 2010) op de woensdag. 
 Ria werkt de komende maand 3 halve dagen per week. Het herstel gaat voorspoedig. 
 Vanaf 1 april is ook de woensdag groep samengevoegd net als de vrijdaggroep. Zodra er meer 

kinderen op deze dagen worden aangemeld splitsen de groepen weer.  
 Afscheid op de Rups: Chrisje Matser heeft afgelopen vrijdag afscheid genomen van de 

Speelhoeve. 
 

Nieuw zand in de zandbak 
Het zand in de zandbak is onlangs weer vernieuwd. 

Normaliter is dit even een klusje waarbij we een 

vrachtwagen met zand laten komen en we dan zo’n 50 

kruiwagens zand moeten versjouwen en klaar is Kees. Dit 

jaar liep het echter allemaal even anders. Zo dacht de 

chauffeur van de zandauto dat hij wel even kon keren in het 

weiland, maar ja, dat zand weegt nogal wat en de 

vrachtwagen zakte weg in de grond en kon op een gegeven 

moment niet meer voor – of achteruit. Hierbij zorgde hij 

ervoor dat de oprijlaan volledig geblokkeerd werd. En 

natuurlijk was het net aan het einde van de dag, dus 

spitsuur…  Gelukkig hebben de ouders het goed opgepakt en 

de kinderen vanaf de oprijlaan lopend opgehaald. De 

kinderen vonden het in ieder geval wel interessant. 

 

Hierna moest het zand vanuit het weiland 

“getransporteerd” worden naar de zandbak. En om nu 50 

keer heen – en weer te lopen met een kruiwagen vol 

zand, dat leek 

ons ook geen 

pretje.  Maar 

gelukkig had 

“Opa” een bakje 

achter zijn 

tractor en 

konden we het 

zand snel naar de zandbak brengen. Al met al is het toch goed 

gekomen en kunnen de kinderen weer in mooi schoon zand spelen.    

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

BELANGRIJKE DATA 

1 april Bas Roepke 3 jaar 

2 april Teamoverleg 19:45/21:30 

3 april Durk van Netten 3 jaar 

3 april Chantal en Marianne BHV  13:00/16:30 

9 april Tweede Paasdag KDV gesloten 

21 april  Corrie Steeman  

23 april Ouderavond 19:45/21:15 

28 april Herhaling EHBO 8:30/12:00 

30 april Koninginnedag KDV gesloten 

   


