
 

Nieuwsbrief 

 

        

                         Augustus/September 2013 

 

 
De laatste week voordat de scholen weer gaan beginnen… 

Het duurde vrij lang voordat we het zonnetje goed 

te zien kregen.  Maar in de laatste weken van de  

vakantie kwam hij dan toch. We mochten zelfs 

genieten van een ware hittegolf in Nederland. 

Op de Speelhoeve konden we het gelukkig lekker 

koel houden voor de kinderen. 

Een periode van samengevoegde groepen en wat 

wisselende gezichten op de groep. 

Leidsters hebben een welverdiende vakantie gehad 

(een aantal geniet er nog steeds van). 

Vanaf volgende week zullen de groepen weer 

gesplitst zijn. Behalve de vrijdag.  

 
 

 

 

  Mees Dek is geboren op 19 maart 2013 

  Lief klein broertje van Veerle! (Mees is al een aantal weken bij 

   ons op de Speelhoeve maar wilden zijn geboorte nog even vermelden) 
 

 

 

 

 

 

 

Mirjam Boersma is geboren op 6 juli 2013.  

Lief klein zusje van Janna! 

 

 

 



 

Vanuit de Oudercommissie….. 
 

 

Een App-eltje voor de dorst! 
Er gaat niets boven eindeloos fantaseren en bouwen met 

echte duplo, maar voor een lui momentje in de vakantie 

is deze (gratis) App van Duplo echt fantastisch! 

Er wordt niet in gesproken, alle communicatie verloopt 

via picto's en de dieren. 

Heel gemakkelijk en erg leuk en geschikt om samen met 

uw kind er een verhaal bij de bedenken. 

Ga op reis met deze dieren en ontdek de schatten in de 

dierentuin. 

Veel plezier en een 

fijne zomer 

toegewenst! 

 

 

Op stap: Sprookjeswonderland Enkhuizen 

 Mocht het mooi weer zijn en je kunt een dag op stap, dan is het 

Sprookjeswonderland in Enkhuizen een aanrader voor iedereen met peuters 

en kleuters. Het is een overzichtelijk klein park dat wel wat weg heeft van 

de Efteling, maar dan met attracties die voornamelijk geschikt zijn voor de 

wat jongere kinderen. Zo is er een groot Kabouterbos te vinden, met 

allerlei kleine kabouterhuisjes waar ‘echte’ kabouters in leven. Kinderen 

kunnen een rondritje maken in een auto of trein en ook een rondritje op de 

rug van een pony is mogelijk. Het park ligt vlakbij de historische kern van 

het prachtige stadje Enkhuizen, dat ook met de boot te bereiken is via de 

verbinding Stavoren-Enkhuizen. Het park ligt op ruim een uur rijden vanaf 

Sneek en is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Voor meer informatie, zie 

www.sprookjeswonderland.nl  .  

 

 

Speelhoeve barbecue 

Afgelopen juni zou de Speelhoeve barbecue plaatsvinden. 

Helaas hebben we in verband met te weinig belangstelling 

besloten om de datum van deze barbecue te verplaatsen naar 

vrijdag 20 september. Opgave voor deze barbecue kan via 

info@speelhoeve.nl of via de inschrijfformulieren op de Rups 

en Vlinder. We zouden het leuk en gezellig vinden als je komt. 

 

Mini enquête 

Vanuit de Oudercommissie willen we graag de wensen en behoeften van ouders/verzorgers 

inventariseren naar activiteiten die vanuit de Oudercommissie en/of vanuit de Speelhoeve worden 

georganiseerd. Om dit goed inzichtelijk te krijgen zult u in september van ons een mini enquête 

ontvangen.  

 

http://www.sprookjeswonderland.nl/
mailto:info@speelhoeve.nl


 

Opa en Oma week 

Van maandag 30 september t/m vrijdag 4 oktober organiseren weer 

een opa en oma week. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over. 

Aansluitend willen we dan zaterdag 5 oktober het uitstapje naar de 

kinderboerderij laten plaatsvinden. Nieuw deze keer is, dat ook de 

opa’s, oma’s, pake’s en beppe’s mee mogen deze ochtend. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT KORT KORT  

 Welkom op de Vlinder: Maggie Gillissen (3 mnd) op de maandag en dinsdag. Mees Dek (3 

mnd), broertje van Veerle, op de maandag en dinsdag. Vanaf 26 augustus Twan de Kant (4 

mnd) op de maandag en donderdag. Vanaf 20 september Ingeborg Looijenga (10 mnd) op de 

vrijdag. 

 Donderdag 4 juli heeft Sylvan Faber afscheid genomen van de Speelhoeve. Hij is 5 juli 4 

jaar geworden en gaat nu door naar de bassisschool. 

 Welkom op de Rups: Owen Boers (3 mnd) op de donderdag. Vanaf 15 augustus komt Jens 

Weissenbach (8,5 mnd) op de donderdag en vrijdag erbij. Vanaf 19 augustus komt Anna (4 

mnd), zusje van Renso,  

op de woensdag en vrijdag. Aiden Boekema (3 mnd) op de vrijdag. Vanaf 27 augustus gaat 

Aiden naar de dinsdag. Eva Kalter (4 mnd) vanaf 5 augustus op de maandag en dinsdag. 

Vanaf 3 september Juliët Kuiper op de dinsdag- en donderdagochtend. 

 Donderdag 25 juli heeft Dante Lankester afscheid genomen van de Speelhoeve. 

 Donderdag 15 augustus viert Imke Kazemier haar 4e  verjaardag bij ons en neemt ze tevens 

afscheid van de Speelhoeve. Door naar de basisschool! 

 

Kinderopvangtoeslag 2012 aanvragen kan nog tot 1 september 2013  

Er zijn ouders die hun kinderopvangtoeslag over 2012 zijn misgelopen, omdat ze het niet op 

tijd hebben aangevraagd. Zij krijgen alsnog de gelegenheid om de toeslag aan te vragen. De 

ouders moeten de kinderopvangtoeslag over 2012 vóór 1 september 2013 aanvragen via 

www.toeslagen.nl 

  

 

http://www.toeslagen.nl/


 

 

                  

BELANGRIJKE DATA 

5 augustus Mats Hendrikse 2 jaar 

6 augustus Tomek Majoor 3 jaar 

6 augustus David Minnema 3 jaar 

9 augustus Juliette Folkers 1 jaar 

10 augustus Lieke van Schie 2 jaar 

15 augustus Imke Kazemier 4 jaar 

21 augustus Hidde Hettinga 1 jaar 

31 augustus Vigo Metz 1 jaar 

2 september Teamoverleg 19:00/20:30 

12 september  Brent Dijk 2 jaar 

14 september Herhaling EHBO 8:30/13:00 

20 september Silvan de Jong 1 jaar 

30 sept t/m 4 oktober Opa en Oma week  

5 oktober Uitstapje kinderboerderij 10:00/12:00 


