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De opa en oma week 
Van 1 t/m 5 juni jongstleden waren de opa’s, oma’s, pake’s en beppe’s van alle Speelhoeve kinderen welkom. 

Tussen 9:00 en 11:00 uur konden zij bij hun kleinkind(eren) kijken. Om 9:30 uur gingen de kinderen aan tafel 

en er was koffie/thee voor de opa’s en oma’s. Ook zij kregen, net als de kinderen, een stukje ontbijtkoek 

erbij. Wat een overweldigende belangstelling en wat een enthousiaste reacties hebben we gekregen. Het 

waren hele gezellige ochtenden met de donderdagochtend als topper: 8 bezoekers op de Vlinder en 11 

bezoekers op de Rups. 

 

               

Op dinsdagmiddag 2 juni kregen we ook nog bezoek van beppe Wietske. Zij kwam de oudste kinderen 

voorlezen over Tomke. Alle kinderen hebben een boekje over Tomke mee naar huis gekregen. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maximum uurprijzen in 2016 met 0,7 procent verhoogd 
De maximum uurprijzen worden begin 2016 naar verwachting met 0,7 procent verhoogd. De maximum uurprijs 

voor dagopvang wordt € 6,89 (2015: € 6,84), voor bso € 6,42 (2015: € 6,38) en voor gastouderopvang € 5,52 

(2015: € 5,48). Dit heeft het kabinet donderdag bekend gemaakt met de publicatie van het Ontwerpbesluit 

Kinderopvangtoeslag 2016. Het is een concept besluit dat bij de Tweede Kamer voor advies heeft voorgelegd. 

Daarna legt het kabinet het besluit nog voor aan de Raad van State voor advies, waarna het kabinet uiterlijk 

medio oktober een definitief besluit nemen. Dit is volgens de wettelijk voorgeschreven procedure. 

 

Wettelijk bepaalde rekensystematiek indexering 

De verhoging van de maximum uurprijzen met 0,7 procent voor uit de wettelijk bepaalde rekensystematiek. 

De verhoging bestaat uit twee componenten: de indexering voor het kalenderjaar 2016 en de correctie op de 

indexering voor het jaar 2015. 

De verhoging voor 2016 is 2,15 procent. Dit is berekend op basis van de geraamde stijging van de loonkosten 

in 2016 en de consumentenprijsindex. De loonkosten wegen mee voor 80 procent, de consumentenprijsindex 

voor 20 procent. Basis zijn de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) uit het Centraal Economisch Plan 

(CEP) dat eerder dit jaar is gepubliceerd. 

 

Kinderopvangtoeslag mogelijk verhoogd 
Uit uitgelekte belastingplannen van het kabinet blijkt dat de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd. Ouders 

zouden daardoor 25 tot 50 euro per maand erop vooruit gaan. Dat melden diverse media, onder andere de 

NOS. Daarnaast zouden alle werkenden een belastingvoordeel krijgen via een hogere arbeidskorting met 

enkele honderden euro's per jaar. 

 

Belastingvoordeel 

Werkende ouders met kinderen tot 12 zouden nog een apart belastingvoordeel krijgen met een 

inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

 

Brancheorganisatie Kinderopvang 

Hoewel het nog onbevestigde plannen zijn, geeft Brancheorganisatie Kinderopvang aan dat extra budget voor 

de kinderopvang een goede stap en een belangrijk signaal van vertrouwen van de politiek naar werkende 

ouders en kinderopvangondernemers: 'Brancheorganisatie Kinderopvang heeft zich steeds op het standpunt 

gesteld dat de bezuinigingen een onevenredig zwaar beroep op de sector doen. De 'extra' opbrengsten van 

de bezuinigingen dienen terug te vloeien naar de sector. Voor herstel van deze weeffout lijkt met de plannen 

nu breed politiek draagvlak te ontstaan.' 

 

Even voorstellen….. 
Nieuw lid in de Oudercommissie!  Mijn naam is Jurrien Bodewes, getrouwd 

met Jakko en moeder van Vigo (2 jaar) en Veere  (9 mnd, op de foto is Veere 

een paar weekjes oud!) Op woensdag en vrijdag gaan onze kinderen naar de 

Speelhoeve. Een plek waar ze zich thuis voelen en met veel plezier heengaan.  

Zelf ben ik  werkzaam op de Bonifatiusschool in Sneek, als leerkracht van 

groep 5/6. Door mijn eigen werk, weet ik hoe waardevol het is als ouders 

zich inzetten binnen een organisatie. Op school zouden wij niet zonder de 

hulp van ouders kunnen. Dit geldt natuurlijk ook voor de Speelhoeve en 

daarom heb ik mij aangemeld  als Ouderscommissielid. Een commissie die 

zich voor – en met andere ouders inzet, om ervoor te zorgen dat de 

Speelhoeve nog leuker en beter wordt!  Naast het organiseren van jaarlijkse 

evenementen, denk bijvoorbeeld aan het uitje naar de kinderboerderij en de 

barbecue, denkt de Oudercommissie ook na over beleidsmatige zaken.  

 



 

In mijn vrije tijd loop ik hard bij Loopgroep Sneek en hebben we een actief sociaal leven! In onze 

vriendenkring allemaal kinderen in dezelfde leeftijd als Vigo en Veere, dus dat is ontzettend leuk! 

Wellicht treffen we elkaar op de Speelhoeve en anders bij de barbecue! 

Groetjes Jurrien 

 

Beste ouders, 

Ik ben Hero Hettinga, trotse vader van Hidde (2,5 jaar) en Seppe (6mnd) 

welke op de donderdag en vrijdag op de rups mogen spelen.  Sinds het 

zwangerschaps verlof van hun moeder Sybrich vervang ik haar in de Ouder 

Commissie van de Speelhoeve.  

Door omstandigheden hebben de activiteiten van de ouder commissie op een 

laag pitje gestaan maar daar is sinds een aantal weken geleden weer 

verandering in gekomen. Samen met Jurrien en Marianne heb ik recent mijn 

eerste vergadering gehad en ga ik vanuit dat we binnenkort op deze plek nog 

twee nieuwe OC-leden aan jullie kunnen voorstellen. 

 

Wat doet een Ouder Commissie eigenlijk? 

Een oudercommissie is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit een aantal ouders van de Speelhoeve. Zij 

behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid 

van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en 

ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. 

Lees meer op: http://www.boink.info/boink-voor-oudercommissies/de-oudercommissie 

 

Daarnaast proberen we ook op sociaal gebied één en ander te organiseren zoals de Kinderboerderij ochtend 

en de zomer Bbq. 

 

Voor vragen kun je ons direct aanspreken of een mailtje sturen naar oudercommissie@despeelhoeve.nl 

 

 

Vakanties 
De komende weken gaan ook de leidsters genieten van hun welverdiende vakantie. Hieronder een overzicht 

wie wanneer met vakantie is: 

 

Naam Van Tot en met 

Ria 22 juni 19 juli 

Ayala 6 juli 19 juli 

Corrie 6 juli 31 juli 

Misa 13 juli 31 juli 

Lolkje 27 juli 14 augustus 

Marianne  27 juli 14 augustus 

Mariëtte 27 juli 13 augustus 

Chantal 27 juli 21 augustus 

 
Daarnaast zijn er ook veel kinderen niet aanwezig en worden de groepen samengevoegd op de Vlinder. De 

kinderen van de Rups slapen wel in hun eigen vertrouwde bed en we maken dan ook gebruik van een babyfoon. 

 

Tijdens de afwezigheid van Marianne Hamersma (27 juli t/m 14 augustus) is Ayala de contactpersoon voor de 

dagelijkse dingen. Mocht u haar nodig hebben dan kan dat via het kinderdagverblijf of u kunt een e-mail 

sturen naar ajm.boot@hotmail.com 

 

http://www.boink.info/boink-voor-oudercommissies/de-oudercommissie
mailto:oudercommissie@despeelhoeve.nl
mailto:ajm.boot@hotmail.com


 

Nieuwe (bekende) invalkracht 
Vanaf 1 juli is Charysa Aparoe weer binnen het team van de Speelhoeve actief. 

Charysa is begonnen als stagiaire en heeft al een jaar ervaring als invalkracht bij ons opgedaan. 

12 maart is hun zoon Yestin geboren en nu gaat ze weer aan de slag! 

 

Huishoudelijke mededelingen: 
 Regelmatig staat het toegangshek van de Speelhoeve open. Wij willen u verzoeken om dit hek bij 

binnenkomst en bij weggaan te sluiten. Dit in verband met de veiligheid van uw en andermans 

kind(eren). 

 Gelieve geen speelgoed mee te nemen van huis. Ook dit heeft met de veiligheid te maken. Kleine 

onderdelen of kwetsbaar materiaal. Er is voldoende speelgoed voor de kinderen aanwezig. 

 Ook willen we graag nog even het tractatiebeleid aanhalen. We vinden het erg leuk als uw kind zijn 

verjaardag bij ons viert. Gelieve wel te letten op een kleine gezonde tractatie. Ook de leidsters 

vinden het fijn om ipv chocola of gebak dezelfde tractatie als de kinderen te krijgen. Wat overigens 

wel lief bedoeld is van de ouders….. 

 
 

Hitteplan 

Vorige week dinsdag is het hitteplan vanuit de GGD van kracht gegaan. Hieronder kunt u lezen wat wij als 

kinderdagverblijf van hun hebben ontvangen. 

 

Omgaan met hitte in kindercentra en scholen 

Warm weer is de gelegenheid voor kinderen om buiten te spelen. Kleine kinderen lopen echter risico op 

gezondheidsproblemen door de warmte omdat ze nog niet goed kunnen aangeven dat ze bijvoorbeeld dorst 

hebben of het te warm hebben. Gezondheidsklachten van warmte kunnen bestaan uit huiduitslag, jeuk, 

sufheid, prikkelbaarheid en in ernstige gevallen flauwte of bewusteloosheid. Ernstige gezondheidsproblemen 

kunnen voorkomen worden door te zorgen voor voldoende vochtinname en verkoeling.  

 

Tips voor kinderen 

- Stimuleer het dragen van lichtgekleurde luchtige kleding. 

- Laat kinderen regelmatig drinken. Extra zout is niet nodig. Let op de kleur van de urine. Indien 

donkergeel: biedt extra vocht aan in een aantrekkelijke vorm. 

- Bescherm kinderen tegen zonnebrand. 

- Zorg voor verkoeling door water of natte handdoeken. 

- Vermijd de warmte en de zon tussen 12 en 16 uur. 

- Houd activiteiten rustig en mijd lichamelijke inspanning. 

 

Tips voor de ruimtes 

- Voorkom directe inval van zonneschijn via ramen. Laat de zonwering neer vanaf de voege ochtend tot 

sluitingstijd, ook als de zon (nog) niet op de ramen staat. Het effectiefst zijn lichtgekleurde 

uitvalschermen. 

- Voorkom directe inval van zonneschijn via lichtkoepels e.d. in het dak, door ze af te dekken of wit te 

verven. 

- Schakel zoveel mogelijk elektrische apparaten en lampen uit. 

- Houd platte daken vochtig als het plafond eronder warm is. 

- Gebruik verplaatsbare ventilatoren die de binnenlucht krachtig in beweging houden. Ook al koelen ze de 

lucht niet, ze verkoelen het lichaam wel.  

- Zet grote ramen en deuren tegen elkaar open zodat de lucht binnen doorwaait. Sluit de grote ramen en 

deuren wanneer de buitenlucht warmer aanvoelt dan binnenlucht. Houd dan wel de ventilatieroosters open 

of de mechanische ventilatie aan.  

- Koel het gebouw van binnen door ‘s nachts intensief te ventileren wanneer het buiten koeler is dan binnen.  



 

- Als het binnen 27 graden of hoger wordt, overweeg dan om buiten onder een zonnedak of parasol te 

verblijven. Het is misschien niet koeler maar de luchtstroom is meestal hoger dan binnen wat voor 

verkoeling zorgt. 

 

Tevens kunt u een folder downloaden via de site van de GGD 

over hoe te handelen bij warm weer. www.ggdfryslan.nl 

 

Zoals u al heeft kunnen merken zijn wij de afgelopen week 

veelal op de ochtenden met de kinderen naar buiten gegaan. 

Tussen 12:00 en 16:00 uur zijn wij niet buiten geweest.  

 

 
 

Thema Zomer……Op melodie van olifantje in het bos 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

Olifantje in de zee 

Neem je eigen zwembroek mee 

Anders gaan de meisjes gillen 

Want dan zien ze blote billen 

Olifantje in de zee 

 

Olifantje op het strand 

Speel maar lekker met het zand 

Stop het zand niet in je oren 

Want dan kan je niets meer horen 

Olifantje op het strand 

Speel maar lekker met het zand 

http://www.ggdfryslan.nl/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dekinderen helpen mee met de was ophangen……. 

 

 

Geboren: 
Giel Wiersma 2 juni 2015 broertje van Twan. 

 

 

 

                                              

Welkom op de groep 
 

De Rups:  Maud v/d Werf (25-3-2015) vanaf 3 juli op de vrijdag. 

Lynn Boekema (7-4-2015) vanaf 4 augustus op de dinsdag 

Amarins Steenhuis (7-5-2015) vanaf 5 augustus op de           

            woensdag en de vrijdag. 

Liselot Dijkstra (2-5-2015) vanaf 17 augustus op de maandag 

en donderdag. 

Eden Lankester (7-9-2013) vanaf 19 augustus op de 

woensdag- en donderdagochtend. 

 

De Vlinder: Stijn de Jong (23-4-2015) vanaf 17 juli op de vrijdag. 

Danae de Vries (1-5-2015) vanaf 4 augustus op de dinsdag en donderdag.  

Lieve Postma (4-12-2014) vanaf 21 augustus op de vrijdag. 

   

 

 

Veel plezier op de basisschool ! 
Liz Zeldenrust    18 juni 

Annelijn Oudman   22 juni 

Lisa Venema    31 juli 

Mats Hendrikse   5 augustus 

Lieke van Schie   10 augustus 

 

    

 

 

 



 

 

Vooraankondiging 
Vrijdagavond 18 september 2015 organiseert de 

oudercommissie in samenwerking met de Speelhoeve een 

gezellige barbecue. Na de zomervakantie krijgt u hier meer 

informatie over maar noteer alvast de datum. De vorige edities 

waren erg gezellig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een fijne vakantie toegewenst! 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

29 juni Teamoverleg 19:00/21:00 

23 juli Misa Halcakova  

27 t/m 31 juli KDV GESLOTEN  

24 augustus Teamoverleg 19:00/21:00 


