
 

 

Nieuwsbrief 
Februari 2012 

 
Een nieuw jaar is weer begonnen….. 

Januari is bijna voorbij en eindelijk hebben we mooi winterweer. 

We zijn met de kinderen druk bezig met het winterthema maar als het weer dan ook 

nog wat meewerkt, wordt het helemaal een succes.  

Er worden sneeuwpoppen, egeltjes, roodborstjes, winterlaarsjes geknutseld en we 

zingen toepasselijke liedjes en opzegversjes. Op de site kunt u ze nalezen en 

eventueel thuis ook zingen….. 

 

 

Kinderdagverblijf De Speelhoeve nu ook op Facebook 
Sinds kort is De Speelhoeve, zoals zoveel instanties en personen, ook te vinden op 

Facebook. Op deze manier proberen we via de nieuwe “social media” nieuwe klanten 

aan ons te binden  door informatie te verstrekken en foto‟s te tonen van ons mooie 

dagverblijf.  We zouden het leuk vinden als u de (fan)pagina eens bekijkt en dan 

op de -button klikt. 

   

 

 

Klanttevredenheidsonderzoek 
Eind vorig jaar hebben wij u, net als andere jaren, gevraagd om deel te nemen aan het jaarlijkse 

klanttevredenheidsonderzoek.  De resultaten zij inmiddels bekend en we mogen stellen dat de 

tevredenheid onder onze klanten hoog is.  Vergeleken met het Landelijk gemiddelde,  scoort De 

Speelhoeve op alle onderdelen hoger. Met name het hoge cijfer op het 

gebied van Personeel en Faciliteiten stemt ons vreugdevol. Tenslotte zijn 

de mensen en de middelen het meest belangrijk in de organisatie.  Ook 

zijn er een aantal goede opmerkingen meegegeven door ouders, welke we 

gezamenlijk met het team zullen oppakken.  In de afbeelding hieronder 

ziet u de totaalscores op de diverse onderdelen. Het gehele  

klanttevredenheidsonderzoek kunt u downloaden op onze website, onder 

de categorie “Informatie  voor ouders”.  

 



 

 
 

 

Hallo allemaal!!, 

 

Na 1.5 jaar stage te hebben gelopen en een jaar gewerkt te hebben bij de 

Speelhoeve ga ik nu iets anders doen. Ik ben gastouder voor 2 dagen in de week. 

En ik ga een opleiding volgen voor rij-instructrice. Helaas kan ik dit niet 

combineren.  

Ik wil via deze weg een soort „afscheid‟ nemen en jullie bedanken!  

 

Graag tot ziens  

 

Groetjes van Rieke 

 

 

 

 



 

Samenvoegen van de groepen 

Vanaf februari zullen de groepen op vrijdag samen gaan op de Vlinder. Dit heeft te maken met het 

geringe aantal kinderen op deze dag. Anja, Corrie en Chantal zijn de vaste leidsters op deze dag. Zodra 

er weer meer kinderen worden aangemeld voor de vrijdag zal de groep weer gesplitst worden. 
 

 

Kort Kort Kort 

 
 Nieuw op de Rups: Niek Zijlstra (11 weken) op de dinsdag.(Niek komt ook op de maandag maar 

hij komt eerst een tijd op de Vlinder. Dit heeft met de “jonge”groep op de Rups te maken) 
Nilo Teerenstra (10 weken) vanaf16 februari op de donderdag.  

 Afscheid op de Rups: Finn Wiersma neemt 23 februari afscheid en Marleen Vogelvanger is 20 

februari voor het laatst. Zij 

worden allebei 4 en mogen 

door naar de basisschool. 
 Afscheid op de Vlinder: Julijn 

de Vries heeft afgelopen 

vrijdag afscheid genomen. Zij 

gaat vanaf maandag naar 

school. 
 Ria heeft al een aantal weken 

last van een 

slijmbeursontsteking. De 

afgelopen week en de 

komende week heeft en zal zij 

op therapeutische basis een 

aantal uren meedraaien. We 

hopen op een voorspoedig 

herstel. 
 Het voorleesontbijt op 18 januari jongstleden was erg geslaagd. Alle kinderen en leidsters 

waren in hun pyjama gekomen en hebben genoten van een heerlijk ontbijt. Er zijn 5 van de 10 

geselecteerde boeken aangeschaft en ze zijn al meerdere malen, met succes, voorgelezen aan 

de kinderen. Kijk op de site voor een foto-impressie. 
 

 

 

  

 

BELANGRIJKE DATA 

4 februari Herhaling EHBO 8:30/12:00 

6 februari O.C. overleg 20:00/21:30 

12 februari Quinty van der Meer 1 jaar 

13 t/m 17 februari Ria vakantie  

15 februari  Marlies Hazelaar 3 jaar 

21 februari Rieke de Vries  

24 februari Finn Wiersma 4 jaar 

24 februari  Marleen Vogelvanger 4jaar 

27 februari  Ria Kouwenhoven  

   


