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                            December 2013 
Sinterklaasfeest  
16 november jl. kwam Sinterklaas weer aan in ons land. Een gezellige maar voor sommige kinderen 

een erg spannende tijd. Hier op de Speelhoeve konden we dat regelmatig merken. Storm op komst 

en ook dat hebben we inderdaad weer meegemaakt op 5 december. 

De kinderen hebben in de weken na de aankomst geknutseld, gezongen, geluisterd naar de 

verhaaltjes, en meegeholpen met het versieren van de 

groepen. 

In de week van 2 december hebben de kinderen pepernoten 

gebakken, pietengym in de grote zaal gedaan en geluisterd en 

gekeken naar een poppenkast voorstelling. 

Manon en Jeltje (2 van onze stagiaires) hadden deze 

feestweek 

georganiseerd. De 

kinderen hebben er erg 

van genoten en wij ook! 

Aanstaande maandag 

ruimen we weer samen 

met de kinderen de 

sinterklaasspullen op. 

 

Donderdag 12 december beginnen we met het versieren van 

de groepen voor de Kerst. 

 

Even voorstellen… 
Ik ben Sietie Bruinsma 20 jaar. Woon op een 

boerderij in Blauwhuis.  Ik doe de opleiding 

pedagogische medewerker niveau 3 op de Friese 

poort in Sneek. In maart hoop ik hier mijn examen 

te behalen. Tot nu toe vind ik het hier erg leuk en 

leer ik veel over de ontwikkeling van de kinderen.   

Op donderdag ben ik op de Rups en vrijdags op de 

Vlinder.  

Groetjes Sietie Bruinsma  



 

Ik ben Tjitske Antje Hazenberg en kom uit Winsum. 

Ik volg de opleiding pedagogisch medewerkster niveau 3 aan Roc Friese 

poort Sneek. 

Op de donderdag en vrijdag loop ik stage op de Rups. 

Ik heb het erg naar mijn zin op de Speelhoeve, en leer veel over de 

ontwikkelingen van de kinderen. 

 

Groetjes Tjitske Antje Hazenberg  

 

In de volgende nieuwsbrief stellen Manon en Jeltje zich aan u voor. 

 

 

De Speelhoeve, het klantvriendelijkste kinderdagverblijf van Friesland in 2013 
Tevreden.nl heeft dit jaar voor de eerste keer de Tevreden Awards uitgereikt, speciaal voor de 

kinderopvang. Per provincie heeft de kinderopvangorganisatie met het hoogste 

klanttevredenheidscijfer de Tevreden Award 2013 ontvangen. Daarnaast is er een prijs uitgereikt 

aan één landelijke winnaar.  

 

De landelijke en regionale winnaars 
De onderstaande kinderopvangorganisaties mochten 

op 25 september jl. de Tevreden Award 2013 in 

ontvangst nemen, tijdens een evenement van de 

bdKO (Beroepsvereniging Directeuren 

Kinderopvang). Zij mogen zich ‘De 

klantvriendelijkste kinderopvangorganisatie van de 

provincie’ noemen. De resultaten zijn gebaseerd op 

het schooljaar 2012-2013; van 1 september 2012 tot 

en met 31 augustus 2013. 

 

Provincie Kinderopvangorganisatie Cijfer 

Drenthe Drieluik - Kinderopvang 8,6 

Friesland Kinderdagverblijf De Speelhoeve 8,9 

Gelderland De Tweeling Kinderopvang 9,1 

Groningen BSO Schildersbuurt 9 

Limburg Kinderdagverblijf De Bereboot 9 

Noord Brabant KDV Pantomime 9,3 

Noord Holland Kinderdagverblijf Bloem 8,9 

Overijssel Kinderdagverblijf De Rode Bank 9 

Utrecht BSO De Zevensprong 8,7 

Zeeland Kinderopvang Walcheren 8,3 

Zuid Holland Kinderdagverblijf De Kattekop 9 

 

 
 
 



 

 
Maken of kraken 
Patrice van der Heiden, Sales & Marketing Manager Tevreden.nl: “Ervaringen van klanten zijn voor 

iedere organisatie zeer belangrijk. Al helemaal als het om opvang van hun kleine kroost gaat. 

Ervaringen van klanten zijn de beste graadmeter om de kwaliteit van organisaties op onafhankelijke 

en betrouwbare manier weer te geven. Al honderden kinderdagverblijven in Nederland spelen hier 

proactief op in en maken gebruik van het onafhankelijke onderzoeksplatform 

kinderopvang.tevreden.nl. Dit om de tevredenheid van hun klanten in kaart te brengen en verder te 

verbeteren. Juist ervaringen van ouders kunnen een KDV maken of kraken.” 

 

Kinderen socialer door kinderopvang 
(Op de website Kinderopvangtotaal van sept. 2013 stond het volgende artikel):  

 

Kinderen die naar de kinderopvang gaan, zijn beter in staat te communiceren met jongere en 

oudere kinderen dan kinderen die thuis blijven. Ze hebben eerder in de gaten wat het niveau van de 

ander is en passen hun communicatiestijl daarop aan. Dit ontdekten onderzoekers van de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. 

 

De onderzoekers ontwierpen een computerspel voor twee 

personen. Kinderen van vijf jaar oud kregen te horen dat 

zij tegen een tweejarig kind óf een vijfjarig kind (een 

leeftijdgenootje) speelden. De proefpersonen moesten 

via het scherm aan hun medespeler laten zien waar in het 

veld eikeltjes voor de eekhoorn lagen. De kinderen 

konden elkaar niet zien en konden dus niet verbaal met 

elkaar communiceren. Alleen de vijfjarige proefpersoon 

wist waar de eikeltjes lagen. Met een vogeltje kon hij of 

zij op het scherm aangeven waar het andere kind de 

eikeltjes kon vinden. 

 

Geduld met een dreumes  
De vijfjarige proefpersonen bleken prima in staat om in 

te schatten wie ze tegenover zich hadden en welke aanwijzingen ze het beste aan hun medespelers 

konden geven. Kinderen die in hun baby-, dreumes en peuterjaren naar de kinderopvang waren 

gegaan, bleken het best in staat om hun communicatie aan de ander aan te passen. Zo waren ze met 

hun uitleg veel geduldiger wanneer er een dreumes tegenover hen zat en namen ze langer de tijd 

om duidelijke aanwijzingen te geven. 

 

Sociale contacten  
De onderzoekers keken niet alleen of een kind naar de kinderopvang was geweest, maar ook naar 

het opleidingsniveau van de ouders en of het kind broertjes of zusjes had. Toch hadden deze 

oorzaken minder invloed op het communicatieniveau van kinderen dan of ze naar de kinderopvang 

waren geweest. Volgens de onderzoekers toont dit onderzoek aan dat een grote variëteit aan 

sociale contacten, zoals kinderen die opdoen in de kinderopvang, leidt tot snellere en betere 

communicatievaardigheden. 

 

 



 

 

Goed nieuws: Meer kinderopvangtoeslag 
De overheid gaat meer bijdragen aan de 

kosten voor kinderopvang!  

De maximumvergoeding per uur gaat omhoog 

naar € 6,70 . Het uurtarief voor opvang bij De 

Speelhoeve blijft echter ongewijzigd in 2014. 

U betaalt ook in 2014 bij ons € 6,30 per uur. 

 

Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer 

krijgen een hogere bijdrage voor het kind met 

de meeste opvanguren. Ouders met hogere 

inkomens kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren. 

 

Op tijd kinderopvangtoeslag aanvragen 
Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de 

maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met 

aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis. 

 

 

Opa en Oma week groot succes 

Het is alweer even geleden maar in de week van 30 sept t/m 4 oktober organiseerden we de opa en 

oma week. 

Een zeer geslaagde week. Opa’s en oma’s mochten deze week langskomen op de Speelhoeve om zo 

eens een keer te kijken wat hun kleinkind(eren) allemaal doen als ze bij ons zijn. 

Vanaf 9:00 waren ze welkom en om 11:15 hebben we ze weer uitgezwaaid. 

Tijdens het eet en drinkmoment aan tafel kreeg het bezoek koffie en of thee. 1 van de kinderen 

mocht de ontbijtkoek daarbij uitdelen. 

Daarna heerlijk naar buiten. Wat hebben 

wij ook genoten van de gezelligheid die de 

opa’s en oma’s met zich mee brachten maar 

ook de trotse en blije gezichten van de 

(klein)kinderen! 

Aansluitend was het uitstapje naar de 

kinderboerderij in Sneek. Dit wordt ieder 

jaar georganiseerd door de 

oudercommissie in samenwerking met de 

Speelhoeve. Deze keer hadden we ook de 

opa’s en oma’s uitgenodigd en er kwamen 

ook een aantal mee. 

Ook deze ochtend was zeer geslaagd. Een   

grote opkomst en erg mooi weer. 

 

 

 

 



 

 

KORT KORT KORT  

 

 Afscheid op de Vlinder: Donderdag 19 december neemt Ijsbrand Slippens afscheid van de 

Speelhoeve. Hij wordt 9 januari 4 jaar en mag na de Kerstvakantie naar de basisschool. 

Ijsbrand is de 3e in het gezin en we nemen dan ook afscheid van een gezin wat hier ruim 10 

jaar bij ons kwam. 

 Afscheid op de Rups: Sindy de Jong neemt op 19 december afscheid, ze wordt 21 december 

4 jaar en gaat door naar de basisschool. 

 Woensdag 27 november vond de jaarlijkse brandveiligheidscontrole plaats. De kinderen 

waren onder de indruk van de echte brandweerman. Er zijn geen tekortkomingen 

geconstateerd. 

 In verband met de Kerstvakantie willen we graag weten welke kinderen we kunnen 

verwachten. Zou u door willen geven via info@despeelhoeve.nl of uw kind afwezig is deze 

periode? Alvast bedankt. 

 Dinsdag 24 december willen we graag om 16:00 de dag afsluiten. Wij verzoeken u om uw 

kind(eren) tussen 15:30 en 16:00 op te komen halen. We hebben dan wat lekkers voor u 

klaarstaan. 

 We merken, helaas, dat het toegangshek regelmatig openstaat. In verband met de 

veiligheid van uw en andermans kinderen het verzoek om het hek bij binnenkomst en 

weggaan te sluiten. 

 

                  

 
Namens het team van De Speelhoeve wensen wij u  
prettige feestdagen en een heel mooi, gezond en gelukkig 

2014 

BELANGRIJKE DATA 

2 december Teamoverleg 19:00/21:00 

5 december Puck Diekstra 2 jaar 

9 december O.C. overleg 19:30/21:00 

14 december Jozef Lambrechtsen 1 jaar 

15 december Jeltje Adema  

17 december Tjitske Antsje  

20 december Teamuitstapje Na 18:00 uur 

21 december Sindy de Jong 4 jaar 

23 december t/m 3 jan 2014 Chantal vakantie  

24 december KDV 16:00 GESLOTEN  

25 december t/m 1 jan 2014 KDV GESLOTEN  

28 december Jurre Lepstra 3 jaar 

29 december Pieter Lambrechtsen 3 jaar 

mailto:info@despeelhoeve.nl

