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                            April 2014 
Lente: nieuw leven op de boerderij 
De lente is weer begonnen en we hebben al prachtige dagen gehad. Ook de natuur is er vroeg bij dit 

jaar. Zo hebben al drie schapen 

“gelammerd” en heeft 

een gans ook al een 

jong.   De zwanen 

zitten op het nest 

van 8 eieren en 

alles staat al mooi in 

bloei.  Altijd een 

prachtig jaargetijde 

waarin we weer 

lekker veel naar  

       buiten kunnen.   

 

Zo hebben de kinderen voor pasen mooie paaseieren gezocht. Het was best even goed zoeken, maar 

de paaseieren waren wel erg mooi…. 

 



 

Open Huis 
In verband met het 15 jarig bestaan van de Speelhoeve, is 

er op zaterdag 17 mei een Open Huis van 10:00 tot 14:00 

uur.   Tijdens die dag zijn er diverse activiteiten voor de 

kinderen (en ouders), is er een (ambachtelijke) markt en 

wordt gezorgd voor live muziek ! 

 

Uiteraard is het tevens een mooie gelegenheid om mensen 

een kijkje te laten nemen op ons kinderdagverblijf. Mocht 

u familie, vrienden of bekenden hebben die geïnteresseerd 

zijn in kinderopvang (of gewoon even langs willen komen), 

dan zijn ze van harte welkom op deze dag.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Verbouwing dak van de boerderij.  
Woensdag 23 april a.s. wordt begonnen met de renovatie van het grote dak van de boerderij. De 

metalen dakplaten zullen worden vervangen door nieuwe dakpannen en het dak wordt opnieuw 

uitgelijnd en vastgeschroefd.  

 

Gezien de oppervlakte van het dak, is dit een behoorlijke klus en zal daarom 

ook voor enige overlast kunnen zorgen. Langs deze weg vragen wij uw begrip 

en medewerking (m.b.t. het parkeren en veiligheid van uw kind(eren)) 

tijdens deze verbouwing.  Dank u wel! 

 

 

 

 

 

Meivakantie 
Van 26 april t/m 5 mei hebben de meeste basisscholen meivakantie. Het kinderdagverblijf is wel 

gewoon open.  Toch kunnen wij ons voorstellen dat u wellicht een paar dagen vrij bent of weg gaat 

met het gezin.  Zou u dit dan aan ons willen doorgeven, zodat wij hiermee rekening kunnen houden 

met onze groepsbezetting?  Bedankt!    

 


