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                           Maart 2015 

 
Maart roert zijn staart…… 

Een paar weken geleden , lag er nog sneeuw en konden de kinderen 

heerlijk buiten spelen met de slee en werd er een sneeuwpop 

gemaakt op het speelterrein.  Nu schijnt de zon al weer vollop en 

komen de krokkusjes en narcissen al weer 

uit de grond.   

De actie van de Albert Heijn is ook bij 

De Speelhoeve opgepakt. De kinderen 

vonden het maar reuze interessant 

met de kleine moestuintjes. Nu maar 

afwachten wat er allemaal uit komet….  

 

 

 

 

Bevrijdingsdag 
Sinds 1990 is 5 mei, Bevrijdingsdag, een officiële nationale feestdag maar het is 

geen verplichte vrije dag. De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers 

en werkgevers zelf een regeling moeten treffen. In de cao Kinderopvang is 

vastgelegd dat 5 mei één keer in de vijf jaar een collectieve vrije dag is. Dat 

betekent dat de Speelhoeve  op 5 mei 2015 gesloten is. 

 

Tijdens de overige dagen van de meivakantie is het kinderdagverblijf wel gewoon 

open. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u wellicht een paar dagen vrij bent of 

weg gaat met het gezin.  Zou u dit dan aan ons willen doorgeven, zodat wij hiermee 

rekening kunnen houden met onze groepsbezetting? Bedankt!  

 



 

Geboren 

 

14 januari 2015, Seppe, broertje van Hidde Hettinga 

12 maart 2015, Yestin,  zoon van Charysa Aparoe en Yannick Piersma 

 

 

Voorlezen aan baby’s vergroot taalvaardigheid 
Voor de professionele kinderopvangbranche is het niet verrassend, maar voor sommige ouders misschien wel: 

voorlezen aan baby’s heeft zin. Dit ontdekten promovenda Heleen van den Berg en hoogleraar 

orthopedagogiek Adriana Bus van de Universiteit van Leiden. Al na vijftien maanden zijn de effecten van 

meer voorlezen meetbaar. Op de langere termijn (22 maanden) worden de effecten van vroeg voorlezen 

sterker. Al in de jaren '60 werd uit Amerikaans onderzoek duidelijk dat een kind in een bijstandsgezin in de 

eerste drie levensjaren 30 miljoen woorden minder hoort dan een kind in een welgesteld gezin. 

 

En toch is het even wennen als je een baby gaat voorlezen.  Ook zien veel ouders weinig nut in het voorlezen 

aan hun baby. Deze verstaan de taal immers nog niet. Ouders stellen het voorlezen daarom vaak uit totdat 

kinderen 2 of 3 jaar oud zijn. Maar Van den Berg en Bus ontdekten dat het voorlezen in een vroeg stadium 

hierin verandering kan brengen. Zeker bij de groep ouders die aangaf een baby te hebben met een moeilijk 

temperament.  

 
Zo lees je baby’s goed voor 

Baby’s lijken tevreden te zijn als ze een goed ritme 

hebben van eten, slapen en een schone luier. Maar 

baby’s kunnen op veel meer vlakken uitgedaagd 

worden. Voorlezen is bijvoorbeeld van grote 

waarde voor de taalontwikkeling van baby’s.  

Maar hoe doe je dat? 

Deze tips zijn afkomstig van het 

voorleesprogramma BoekStart voor baby's: 

 

 Kies een vast leesmoment op de dag om rituelen in te 

bouwen. Stem dit af met de ouders. 

 Ga met de baby op een rustige plek zitten. Doe alle media zoals computer, radio en tv uit. 

 Zorg ervoor dat je zo zit dat je oogcontact met de baby kunt maken. 

 Kies een afbeelding in het boekje en laat deze goed zien. Draait het kind de oogjes of het hoofdje 

even weg, gun het dan even rust. 

 Eén of een paar afbeeldingen laten zien is al genoeg. Het boek hoeft niet in één keer uit. Jaag het er 

niet doorheen. 

 Laat je stem horen. Wat je zegt is niet zo belangrijk. Benoem wat er te zien is, maak bijpassende 

geluiden of zing een liedje. 

 

Wat voor boek je kiest, kan ook beïnvloeden of je de aandacht van een baby hebt tijdens het voorlezen. 

Zorg er bijvoorbeeld voor dat een boek... 

 

- scherpe kleur of zwart-wit-patronen heeft. Deze zijn goed voor de visuele ontwikkeling en baby's 

reageren er vaak goed op. Vooral naar het contrast zwart-wit kunnen ze lang kijken. 

- de aandacht vasthoudt. Bijvoorbeeld doordat ze krakende bladzijden hebben, spiegelende 

glinsterfolie of een voelelement 



 

- van een hanteerbaar formaat is. Niet te groot en niet te dik dus. En bij voorkeur met stevige 

bladzijden die niet zomaar kunnen scheuren. Let er ook op dat een boekje ronde hoeken heeft 

waaraan baby's zich niet kunnen bezeren. 

- overzichtelijk is. Eén plaatje per pagina is genoeg. Bijvoorbeeld van een dier of een voorwerp dat een 

baby uit zijn/haar omgeving kent. Hoe minder details in het plaatje, hoe meer de baby kan herkennen. 

 

 

TIP: Kinderkleertjes, handgemaakt door Syset 
 

Kijk op de Facebookpagina van Syset voor informatie over leuke, handgemaakte 

kinderkleertjes. Erg origineel 

en heel 

vrolijk.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de groep 
 

De Rups:  Xavi van Olphen(20-10-2014) op de vrijdag. 

  Liam Wiersma(11-6-2013) op de woensdag en de donderdag. 

  Florine Steenhuis(11-4-2013) op de maandag en de vrjdag. 

De Vlinder: Daniël Ottenhoff(30-1-2014) op de woensdag 

  Veere Metz(19-9-2014) op de woensdag en de vrijdag. 

Aram Twijnstra(13-11-2014) op de dinsdag, woensdag en de        

donderdag. 

Jildert Keuning(5-10-2011) op de woensdag en de vrijdag. 

Gwen Lemstra(20-9-2012) op de vrijdag. 

Elbrich de Beer(11-11-2014) op de vrijdag. 

Marijn ten Bloemendaal(21-10-2014) vanaf 26 maart op de donderdag en de maandag. 

Nilo Teerenstra(18-11-2011) vanaf 30 maart op de maandag. 

Neva Teerenstra(10-10-2013) vanaf 30 maart op de maandag. 

 

 

Veel plezier op de basisschool ! 
Renso Smook   4 maart 
Anne Brattinga   23 maart 

Veerle Dek   29 maart 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Syset/876599879021981?sk=timeline


 

 

 
Eindig de dag met een dansje…… 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

2 maart Oudergesprekken 18:15/20:30 

7 maart Herhalingsles EHBO 8:30/12:00 

16 t/m 20 maart Ria vakantie  

22 maart Marianne jarig  

23 maart Chantal jarig  

24 maart Laatste dag Veerle 4 jaar 

 

 

29 maart Lolkje jarig  


