
 

 

Nieuwsbrief 
Juni 2012 

 

Open dag 2 juni 
Zaterdag 2 juni jongstleden organiseerden wij onze Open Dag georganiseerd. Van 10:00 tot 15:00 

hadden we onze deuren geopend en konden belangstellenden een kijkje komen nemen in ons 

kinderdagverblijf. De weken ervoor zijn er nog diverse klussen gedaan , waaronder het verbouwen van 

het voormalige “kantoor” (wat de laatste tijd nog gebruik werd als extra slaapplaats en/of 

opbergruimte) naar een heuse snoezelruimte.  Daarnaast is het hok in de buitenspeelplaats opgeknapt 

en hebben we een waterton aangelegd, zodat de kinderen nu zelf buiten de bloemetjes water kunnen 

geven. 

 

       
Het weer was goed, maar de opkomst viel helaas wat tegen. Het blijft altijd lastig om in te schatten 

hoeveel mensen je kunt verwachten. Er druppelden gedurende de dag wel wat mensen binnen met 

kinderen maar dit waren vooral bekende en “oude” gezichten. Corrie schminkte de aanwezige kinderen 

en je kon heerlijke pizzaatjes bij haar maken. Er draaide een film met beelden van de afgelopen dagen 

met de kinderen op de Speelhoeve en de yoga lessen die Ria geeft aan de kinderen.  Aan het eind van de 

middag hebben we toch nog een nieuwe aanmelding binnen gekregen. Al met al was het toch een 

geslaagde dag.  

 
Snoezelruimte 
Zoals vermeld, zijn er voor de Open Dag diverse werkzaamheden verricht op de Speelhoeve. Zo is het hok 

aan de buitenspeelplaats (volière) opgeknapt, zijn er diverse verfwerkzaamheden verricht, is het speelplein 

aan de voorkamt voorzien van figuren en is het voormalige kantoor omgetoverd tot een heuse 

“snoezelruimte”. 



 

De snoezelruimte is een ruimte waarin de kinderen lekker tot rust kunnen komen en kunnen uitrusten. De 

ruimte is vormgegeven met het thema “onder water” .   Er is een doorgang gemaakt vanuit de Rups waardoor 

de kinderen door de “wolk” naar de onderwaterwereld gaan. De snoezelruimte is erg geslaagd en we hopen 

hem vaak te gebruiken. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat… 
 
... Annemae het heel gezellig vindt om met de leidsters aan tafel een spelletje te doen? 

… Annelijn zich in de grote box prima kan vermaken met haar eigen spiegelbeeld? 

… Bas het heerlijk vindt om regelmatig een knuffel bij één van de leidsters te halen? 

… Charlotte nog maar net op de Vlinder is en zich al helemaal thuis voelt? 

… Daimen graag grapjes uit haalt met de leidsters? 

… Danaé een super poppenmoeder is? 

… David in “zijn” slaapkamer graag de boel op stelten zet? 

… Finn er in de andere slaapkamer vaak een groot feest van maakt? 

… Durk op dinsdag laat horen dat hij net als Esmee Fries kan praten (mag ik nog bôle?)? 

… Esmee hier dan om moet lachen? 

… Floor nu al zo groot is dat ze zonder speen slaapt? 

… Gwen niet kan wachten tot ze in juli net als haar nichtje Isa naar school mag? 

… IJsbrand gaat dansen zodra de muziek aan gaat? 

… Janna het heel gezellig vindt om met leeftijdsgenootjes te brabbelen? 

… Jesse het allerliefst met een (voet-)bal in de weer is? 

… Julia een echt klimgeitje is? 

… Jurre met “smakelijk eten/drinken” heel goed de gebaren mee kan doen? 



 

… Lars Haarsma hele verhalen tegen iedereen heeft (die helaas nog niet verstaanbaar zijn)? 

… Lars Zeldenrust als excuus voor zijn speen “écht niet” een grote jongen is? 

… Liz voor het slapen gaan met gevouwen handjes “een slaapgebedje” doet? 

… Moos hele mooie bouwwerken van duplo kan maken? 

… Nikki graag in de autohoek speelt en dan zelf het hekje dicht wil doen? 

… Pieter altijd vrolijk naar iedereen zwaait? 

… Quinty dan vaak enthousiast terug zwaait? 

… Sylvan super goed kan helpen met opruimen? 

… Thomas ons graag helpt met kleine klusjes (washandjes uitdelen, helpen poetsen)? 

… Tygo, als we niet oppassen, andere kinderen helpt om hun eten en drinken op te krijgen? 

… Valentijn zo af en toe ook ander fruit proeft, maar banaan toch het aller-lekkerst vindt? 

 

Tomke  
In de eerste week van juni is altijd de Friese voorleesweek, georganiseerd door it 

Selskip foar Fryske Tael en 

Skriftekennisse. Het 'Selskip' 

steunt de Fryske taal en cultuur 

en wil samen met de Tomke werkgroep het voorlezen 

aan jonge kinderen stimuleren. In deze week wordt ook 

het jaarlijkse gratis Tomke-boekje verspreid. Op zo’n 

600 groepen van kindercentra wordt door vrijwilligers 

voorgelezen uit het Tomkeboekje en daarna krijgen de 

kinderen het boekje mee naar huis. Ook bij de 

Speelhoeve is er voorgelezen (in het Fries). Sommige 

kinderen konden het verhaal niet helemaal volgen, maar 

het was wel erg gezellig. En die “vreemde” meneer kon 

wel heel goed voorlezen…    

 

Vakantie opgave 
De vakantieperiode breekt weer aan. Dit betekent dat we graag van alle ouders hun vakantieplanning zouden 

willen weten. Zodoende kunnen wij namelijk rekening houden met onze bezetting in deze periode (onze 

leidsters willen uiteraard ook graag op vakantie).  Graag ontvangen wij voor 1 juli a.s. van u de data waarop u 

van plan bent op vakantie te gaan. Dit kunt u doorgeven aan één van de leidsters of even te mailen naar 

info@despeelhoeve.nl  Bij voorbaat dank! 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

2 juni OPEN DAG De Speelhoeve 

Dotinga 

10:00/15:00 

4 juni Voorleesproject Tomke 9:00 

5 juni Zoë Ewen 4 jaar 

14 juni Roos Jager 1 jaar 

16 juni Valentijn Vis 3 jaar 

17 juni Vaderdag  

18 juni Liz Zeldenrust 1 jaar 

18 juni Teamoverleg 19:45/21:30 

22 juni Annelijn Oudman 1 jaar 

21 t/m 8 juli Ria vakantie  

22 juni Minthe Bouwhuis 2 jaar 

24 juni Ruben Lageveen 4 jaar 

25 juni Cedric van der Ven 1 jaar 

25 juni Ayala van der Schoot  

27 juni Tim Jager 4 jaar 

   


