
 

Nieuwsbrief 

  

 

                           Januari-Februari 2014 
De Speelhoeve 15 jaar! 
Aanstaande zaterdag 1 februari bestaat de Speelhoeve 15 

jaar. 

Deze dag heeft het team een herhaling van EHBO en 

aansluitend gaan we gezamenlijk feestelijk lunchen op de 

boerderij. Volgende week worden de kinderen op de 

Speelhoeve getrakteerd op een kleinigheidje.  

Aangezien het nu niet echt heel mooi weer is, willen we op 

17 mei een feestje organiseren voor alle ouders en kinderen 

die op dit moment op de Speelhoeve komen. Tevens willen 

we deze dag de Speelhoeve openstellen voor iedereen die 

een kijkje wil nemen. Denk hierbij aan familie, vrienden, 

bekenden maar ook nieuw (onbekend) publiek is welkom! 

Noteer de datum alvast in uw agenda. 

 

Nieuwe website 
Wellicht dat u het al is opgevallen, maar onlangs is onze geheel vernieuwde website “online” gezet. 

De techniek van de 

vorige site was enigszins 

verouderd en niet (of 

nauwelijks) meer 

benaderbaar voor de 

moderne mobiele 

apparatuur 

(smartphones, I-Pad 

etc.).  Ook is de hele 

styling aangepast en 

hebben we onze unieke 

kenmerken meer naar 

voren proberen te 

brengen: de unieke 

locatie,  natuurbeleving, 

de dieren en hygiëne.   



 

De site is overzichtelijk en bevat alle relevante informatie die u als ouder nodig heeft om een 

eerste indruk te krijgen van ons mooi kinderdagverblijf. We hopen dat de vernieuwde website een 

bijdrage mag leveren aan een positieve uitstraling op eventuele potentiële nieuwe klanten. 

Tevens kunt u ons via de site benaderen op andere sociale media (Facebook en Twitter). Volg ons 

via @KDVDeSpeelhoeve.   
 

Even voorstellen: 
Ik ben Manon Tolsma en ben 19 jaar. Ik woon in Sneek . 

Ik volg de opleiding pedagogisch medewerker niveau 3 op de 

Friesepoort in Sneek. Op maandag en dinsdag loop ik stage op 

de Rups. Ik heb het  erg naar mijn zin hier op de Speelhoeve 

vooral omdat ik veel leer over de ontwikkeling van de kinderen. 

                                                                                                                  
 
 

 
Ik ben Jeltje Adema, 

20 jaar. Ik woon nog thuis bij mijn ouders in Bolsward. 

Pedagogisch werk niveau 3 is de opleiding die ik volg op de 

Friese Poort in Sneek. Ik zit in het laatste jaar van de 

opleiding. Mijn doel is om dit jaar examen te kunnen doen 

op de Speelhoeve. Ik vind het ontzettend leuk om met 

kinderen te werken. Het liefst alle leeftijden door elkaar. 

Op maandag en dinsdag ben ik te vinden op de Vlinder.  

 

Groetjes Jeltje Adema  
  

De Nationale Voorleesdagen 
 

De start van de nationale voorleesdagen 

gebeurt traditie getrouw met een 

voorleesontbijt. 

Omdat de start altijd op een woensdag is 

hebben we dit jaar er voor gekozen om het 

ontbijt op een andere dag te laten 

plaatsvinden. Vanmorgen, 28 januari, was 

het zover. Alle kinderen mochten in pyjama 

komen. Vorige week hebben ze allemaal een 

placemat gemaakt en die mocht op tafel. Het was een geslaagd ontbijt en Misa las, met gebaren, 

ook het boek voor van KRRR…..OKODIL. Verder hebben we nog 5 titels van de top tien van 2014 op 

de Speelhoeve.  Ook deze boeken vallen erg in de smaak bij de kinderen. Vraag gerust naar deze 

boeken bij 1 van de leidsters. 

 



 

 
 
Vanuit de Oudercommissie: 
Ook ons kinderdagverblijf heeft een oudercommissie. Een oudercommissie stelt zich als doel om, 

binnen de doelen van het kinderdagverblijf, de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen. 

Hierbij staat voorop, dat de filosofie van de directie onaangetast blijft.  

De oudercommissie dient als intermediair tussen het kinderdagverblijf en de ouders/verzorgers 

van de kinderen en heeft daarbij de bevoegdheid tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van de 

directie met betrekking tot: 

 

- Het financieel beleid 

- Het pedagogisch beleid 

- Het personeelsbeleid 

- Technische zaken en inventaris 

- De kwaliteit van dienstverlening 

 

Wij vergaderen 5x per jaar met Marianne over de meest uiteen lopende zaken. Momenteel hebben 

wij bijvoorbeeld veel overleg over het 4 ogen principe en de toepasbaarheid op de Speelhoeve. 

Maar denk ook aan GGD inspecties en adviezen, punten in de nieuwsbrief, wij hebben een inbreng in 

de jaarkalender en nog veel meer! Maar ook de altijd zeer geslaagde uitjes naar de kinderboerderij 

en de heerlijke barbecue worden door de oudercommissie georganiseerd. 

 

Mocht je als ouder vragen en opmerkingen hebben over en voor de oudercommissie dan kan je 

contact opnemen met Marianne.  

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook brainstormen, meedenken en adviseren over 

bovenstaande onderwerpen dan ben je van harte welkom om de volgende vergadering bij te wonen 

op 14 april om 19.30. Aanmelden kan bij Marianne of via info@despeelhoeve.nl 

mailto:info@despeelhoeve.nl


 

 

Leden oudercommissie:  

- Ingrid Bouwhuis (moeder van Minthe)  

- Sybrich de Goede (moeder van Hidde)  

- Dorien Greven (moeder van Friso en Joost)  

- Klaas-Pieter Majoor (vader van Wojtek, Tomek)  

- Marjolein Stouthart (moeder van Finn en Benthe) 

 

De Zeppelin app 
 

De Publieke Omroep heeft een applicatie 

uitgebracht van haar kinderlabel Z@ppelin. Het is 

een gratis, universele applicatie die geoptimaliseerd 

is voor zowel de iPad als deiPhone en iPod touch. In 

de app kun je vier fragmenten van verschillende 

Z@appelin-programma’s bekijken, zoals Moffel en 

Piertje en Hoelahoep. De app leest je voor uit vijf 

verhaaltjes met plaatjes, er zijn vijf kleurplaten en 

dertig ouderwetse kinderliedjes om mee te zingen. 

Behalve de kleurplaten is de applicatie ook geschikt 

om vrij in te tekenen. 

De drie spellen in Z@ppelin zijn memory, het raden 

van dierengeluiden en het vinden van de juiste foto bij een detail van de foto. Ze zijn duidelijk voor 

de allerjongste iPad-gebruiker. De indeling van de applicatie is dat ook. Onderaan in beeld staan 

vijf pictogrammen van de rubrieken: filmpje kijken, verhaaltje lezen, kleuren, liedje zingen en 

spelletje spelen. Als je op een rubriek klikt, hoor je de naam ervan en komt er een submenu met de 

keuzes die je kan maken. Alle bestanden moeten ter plekke ingeladen worden, dus hoor je vaak 

‘even wachten’ en zie je een laadbalk totdat het item beschikbaar is. Ondertussen kun je wel 

verder navigeren binnen de applicatie. 

Downloaden: Z@ppelin (gratis, universele app) 

 

  
 
 

 

http://www.iphoneclub.nl/
http://www.iphoneclub.nl/app/428263410


 

Geboren op 16 november 2013 Mart Lepstra. Broertje van Thomas en 

Jurre. 

 

Ria is voor de 2e keer oma geworden. Kleindochter Annelieke is 

inmiddels alweer 3 jaar en nu is op 7 januari kleinzoon Daniël geboren.   

 

Nog meer babynieuws…….. 

Chantal en Gerard verwachten hun 1ste kindje en wel op 14 

augustus! 

Wij zijn erg blij voor ze en wensen ze een voorspoedige tijd toe. 

 

KORT KORT KORT  

 

 Welkom op de Vlinder: Boaz Oppewal (2-10-2013) op de donderdag. 

Helaas neemt Silvan de Jong komende vrijdag 31 januari afscheid van de Speelhoeve. 

 Afscheid op de Rups: Yannick de Jong is 23 januari 4 jaar geworden en gaat nu door naar de 

basisschool. 

 Welkom op de Rups: Bastiaan Greven (3-8-2013) op de dinsdag en donderdag. Marin 

Terpstra (10-9-2013) op de donderdag. Ella Boot(2-6-2012) op de maandag. Auren (broertje 

van Ella) komt er vanaf februari bij op de maandag. Auren is op 23 november 2013 geboren. 

Zonne komt vanaf februari niet alleen op de woensdag maar ook op de dinsdag bij ons.  

 De GGD heeft een hercontrole uitgevoerd en het rapport kunt u op de site vinden. 

 Vanaf januari dit jaar zijn de groepen op de vrijdag weer samengevoegd op de Vlinder. Dit 

heeft te maken met de terugloop van het aantal kinderen voor deze dag. Corrie en Chantal 

zijn de vaste krachten op deze dag.  

 

  
Misschien ook alvast goed om te noteren in uw agenda of op de kalender: 

De volgende dagen is kinderdagverblijf DE SPEELHOEVE in 2014 gesloten: 

 

Datum Feestdag 

Maandag 21 april Tweede Paasdag 

Donderdag 29 en vrijdag 30 mei Hemelvaartsdag + vrijdag 

Maandag 9 juni Tweede Pinksterdag 

Maandag 28 juli t/m vrijdag 1 augustus Zomervakantie 

Maandag 29 december t/m vrijdag 2 januari 2015  Kerstvakantie 

 

BELANGRIJKE DATA 

1 februari De Speelhoeve 15 jaar !!  

1 februari Herhaling EHBO 8:30/12:00 

9 februari Lavende de Jong 3 jaar 

27 februari Ria Kouwenhoven jarig  

3 maart 15 minuten gesprekken    Info volgt…… 

   


