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Vakantietijd….. 
Nog even en de vakantietijd breekt weer aan. Voor iedereen een moment om even “bij te tanken” en voor 

sommigen om weer wat zonnestraaltjes op te vangen (want die hebben we in Nederland nog niet zo veel 

gezien dit jaar) .  

Niet alleen de kinderen gaan op vakantie, ook de leidsters gaan van hun vakantie genieten. Hieronder geef ik 

een overzicht wanneer welke leidster afwezig is. De groepen zullen op rustige dagen worden samengevoegd. 

Dit is nu al het geval op de woensdag en vrijdag. 

 

Anja 12 juli t/m 10 augustus 

Misa 23 juli t/m 10 augustus 

Chantal 30 juli t/m 17 augustus 

Corrie 27 juli t/m 10 augustus 

Lolkje 30 juli t/m 10 augustus 

Ayala 6 augustus t/m 24 augustus 

Mariëtte 6 augustus t/m 24 augustus 

Marianne 6 augustus t/m 31 augustus 

 

Ria heeft net vakantie gehad en Petra neemt op een ander moment vrij. 

Jokelien gaat in november voor 5 maanden naar Curaçao voor stage. 

In de komende periode nemen er ook een aantal kinderen afscheid ivm hun 4 jarige verjaardag. 

 

Afscheid op de Vlinder : Esmee Kooistra op 17 juli, Daimen Kamsma op 19 juli. Nikki Meijs op 20 juli. 

Afscheid op de Rups :Jan Pieter Dop op 31 juli, verhuist naar Leeuwarden. Lars Reekers op 30 

augustus, Wojtek Majoor op 31 augustus. 

We weten dat het zo hoort te gaan maar we zullen ze allemaal erg gaan missen!! 

 

Joke (stagiaire) neemt volgende week donderdag afscheid. Joke is ruim anderhalf jaar binnen de Speelhoeve 

aanwezig geweest voor 2 verschillende stageperiodes. 

 

Er nemen kinderen afscheid maar er komen (gelukkig) ook weer kinderen nieuw op de groep. 

Welkom op de Vlinder: Jesper ten Bloemendaal (15-5-2012) vanaf 27 augustus op de maandag en woensdag. 

      Irme Jacobsen (27-7-2010) vanaf 4 september op de dinsdag. 

 

 

 



 

Geboren op 10 juli 2012, Benthe Fleur, zusje van Finn van er Veen. Benthe komt vanaf 

oktober mee met Finn op de maandag en de donderdag op de Vlinder. 

 

Geboren op 26 juni, Zonne Baier, nichtje van Fenna Jochems. Zonne komt vanaf oktober 

bij ons op de Speelhoeve op dinsdag en woensdag op de Rups. 

 

 

Konijntjes 
Sinds een paar weken hebben we 2 nieuwe konijntjes. Ze 

heten Sneeuw en Witje. 

Hier op de foto maakt Yannick kennis met Witje. 

De kinderen vinden het erg leuk en Sneeuw en Witje raken zo 

goed gewend aan de kinderen. 

Ze hebben nu nog een klein verblijf maar zodra ze groot 

genoeg zijn mogen ze bij Sassa en grote Guus in de ren. 

 

 

 

 

 

Afgelopen donderdag hebben de oudste kinderen appelflappen gebakken 

samen met Ria en 

Corrie. 

Na het middagslaapje 

werden alle andere 

kinderen uitgenodigd 

om op de Vlinder te 

komen drinken en 

daarbij een lekkere 

appelflap te eten. 

De tafel mooi gedekt 

en een zelf geplukt 

boeket van Daimen stond op de tafel. 

Heerlijk gesmuld met z’n allen!   

 

  

Prietpraat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojtek vraagt aan Marianne: “Waarom lees je voor?” 
Marianne geeft antwoord: “Omdat ik dat leuk vind om 
te doen. Wat vind jij leuk om te doen, Wojtek?” 
Wojtek:  “Chips eten!”  

 

We zitten aan tafel en Lars wrijft heel erg in zijn 
ogen.  Marianne vraagt aan Lars” Heb je iets in je oog 
Lars?” 
Lars antwoord:  “Er zit nog allemaal Klaas Vaak in”  
 



 

Klant-werft-klant actie 
Als het goed is heeft iedereen een brief gekregen in het kader 

van de klant-werft-klant actie. Het mag bekend zijn dat de 

bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot de 

Kinderopvangtoeslag ook zijn weerslag heeft op het 

klantenbestand  van de Speelhoeve.  Helaas hebben wij onlangs 

van een aantal kinderen afscheid moeten nemen voor hun 4e jaar 

en dat vinden wij natuurlijk erg jammer. Om er toch voor te 

zorgen dat we weer nieuwe klanten aan ons weten te binden, willen wij 

de hulp inschakelen van onze huidige klanten. Immers onze huidige 

klanten kunnen het beste verwoorden wat de kwaliteit is van onze 

dienstverlening.  Wij willen het daarom belonen als klanten andere klanten weten aan te dragen. 

Wanneer een dergelijke nieuwe klant daadwerkelijk een plaatsingsovereenkomst aangaat bij de 

Speelhoeve, dan krijgt de persoon die deze nieuwe klant heeft aangedragen een cadeaubon van maar 

liefst € 100,00.    

 

Vul dus snel het formulier in en pik mee dat extraatje!  

  

 

BELANGRIJKE DATA 

5 juli Sylvan Faber 3 jaar 

5 juli Gwen Meijs 4 jaar 

9 juli EHBO herhaling 18:30 tot 21:00 

12 juli Charlotte Folkers 2 jaar 

23 juli Misa Halcakova  

4 augustus Lars Reekers 4 jaar 

6 t/m 10 augustus KDV GESLOTEN  

5 augustus Mats Hendrikse 1 jaar 

6 augustus Tomek Majoor 2 jaar 

6 augustus David Minnema 2 jaar 

15 augustus Imke Kazemier 3 jaar 

   


