
 

 

Nieuwsbrief 
 

                    MAART/APRIL  2013 
 

Uitstapje kinderboerderij  
Op zaterdag 6 april organiseert de oudercommissie samen met de Speelhoeve het traditionele ochtendje 

naar de kinderboerderij It Bûthús in Sneek. Deze ochtend zou al in oktober vorig jaar hebben 

plaatsgevonden maar is toen vanwege het slechte weer verschoven naar 

het voorjaar. Wij verwachten alle kinderen en ouders vanaf 10.00 uur, 

waarna er tot 12.00 uur naar hartelust in de speeltuin gespeeld en 

gewandeld kan worden langs de dieren van de kinderboerderij. Ouders en 

leidsters kunnen gezellig en ongedwongen met elkaar praten en genieten 

van de kinderen. Speciaal voor de ouders en kinderen van de Speelhoeve 

is de entree gratis incl. 2 consumptiebonnen voor een kopje koffie/thee. 

Voor de kinderen is er limonade en ijs. Broertjes en zusjes zijn ook van 

harte welkom! 

 

Wij hopen als oudercommissie u en de kinderen op 6 april te zien in 

de kinderboerderij aan de Harste 11b in Sneek.  

 

De komende week liggen de inschrijfformulieren ’s ochtends op tafel bij 
de koffie en thee! Graag vragen wij u om op het inschrijfformulier (of in 
een e-mail) aan te geven of u lid bent van de kinderboerderij. 
We hopen op een grote opkomst en heel erg mooi weer!  

 
Afscheid Petra 
Het is inmiddels alweer bijna 2 maanden geleden dat Petra afscheid nam van de Speelhoeve. Voor ons allemaal 

wennen maar we hebben de draad weer opgepakt. 

Hieronder kunt u de brief lezen die Petra heeft geschreven naar aanleiding van haar laatste werkdag. 

 
Donderdag 31 januari 2013, mijn laatste werkdag op de Speelhoeve. 
Zoals gewoonlijk begin ik vroeg. Alles klaar zetten, de eerste kinderen ontvangen. Marianne was eerst op de 
Rups, maar kwam al snel naar de Vlinder. “Veel gezelliger”!  
En inderdaad werd het een super gezellige ochtend. De ouders bleven allemaal wat langer zitten, er kwamen 
zelfs ouders en collega’s speciaal deze ochtend nog even naar de Speelhoeve om mij gedag te zeggen. Ook 
“oude bekende” Ellen (zus van Marianne waarvan ik de kinderen ook op de groep heb gehad) en “opa 
Boerderij” waren van de partij. 



 

Ik had gedacht dat mijn laatste ochtend op de Speelhoeve min of meer een “gewone” ochtend zou zijn, maar 
oh, wat zat ik er naast! Er kwam weinig werken aan te pas voor mij. Ik had het veel te druk met alle lieve 
cadeaus uitpakken, kusjes en knuffels krijgen, warme woorden ontvangen… 
Ondertussen had ik ook een grote map ontvangen met daarin allemaal bladen met herinneringen van/aan de 
kinderen en collega’s. Marianne wilde datgene wat ze op haar blad geschreven had graag voorlezen. Oei, dat 
was slikken… en niet alleen voor mij. 
Maar ik hield me redelijk goed, Totdat Ayala mij de prachtige fototaart 
liet zien die speciaal voor mij gemaakt was. Toen werd het me toch wel 
wat te machtig en kwamen de tranen. Wat een geweldige taart, wat een 
super verrassing! Finn vroeg mij: “Ben je een beetje verdrietig?” “Wel 
twee beetjes!” “Echt?” “Echt!” “Oh…” 
Mezelf weer wat bijeen geraapt en verder met de ochtend. Ivanka was er 
mede namens de oudercommissie en zij gaf mij een pakje: een Try Out 
pakket voor het casino. Super! Daarna kreeg ik nog een envelop. Deze 
maakte ik open en tot mijn grote verrassing kwam daar een tegoedbon uit 
voor een weekendje weg. Namens ouders en collega’s. En daar kwamen de 
tranen weer! Want dit had ik echt nooit verwacht. 
Langzaam aan gingen de ouders weg en daar hoorden de nodige knuffels, 
zoenen en lieve woorden bij. Slik! 
 
Nu was het toch echt tijd om te gaan smullen van de prachtige taart, de 
kinderen werden al ongeduldig. 
Mijn tranen waren inmiddels weer gedroogd en ook ik smulde van de 
mooie en bovendien lekkere taart. En toen kwam Marianne nog bij me. 
Met een prachtige vaas. Namens alle collega’s en opa. Om dit niet te 
vergeten, zijn al hun namen in de vaas gegraveerd. En jullie raden het al: 
daar ging ik weer. Drie keer is scheepsrecht, dus… 
Maar nee. Toen ik bij de oudste kinderen even aan tafel was gaan zitten, 
vroeg Sylvan mij waarom ik niet meer bij de Speelhoeve kom spelen. “Nou 
lieve schat, Petra haar rug en been doen vaak erg zeer als ik kom spelen 
en omdat ik dat niet fijn vind, kom ik niet meer spelen. Maar heus nog wel 
eens op visite.” En tot mijn grote ontsteltenis begint Sylvan te huilen. Ik wil hem troosten, maar hij is boos 
op mij. Even later geeft hij gelukkig toe en bij mij op schoot huilde hij hartverscheurend. Tja, en toen deed 
ik mee. Wat deed dit me ontzettend veel! En wat voelde ik me heel even schuldig! 
Toen we allebei uitgehuild waren, hebben we elkaar een dikke knuffel gegeven en heb ik beloofd dat ik écht 
nog op visite kom op de Speelhoeve. Poeh, dat was even heel heftig! 
En zo verliep de hele ochtend super emotioneel, maar ontzettend hartverwarmend. Dit had ik echt nooit 
verwacht. 
 
Na het middageten (pannenkoeken, poffertjes of brood) heb ik dan toch nog wat gedaan: een aantal kinderen 
naar bed gebracht. Iedereen een extra dikke knuffel gegeven, de kleinsten snapten er niet veel van. 
 
En toen was de ochtend voorbij… Nog even de laatste cadeautjes voor de kinderen van mij in hun 
tassen/bakken doen, al mijn cadeaus verzamelen en dan toch écht de opblijvende kids en mijn collega’s gedag 
zeggen. Even flink slikken en voor het laatst de Speelhoeve uitlopen, uitgezwaaid door Bas, Floor en Sylvan. 
 
Tot slot opa nog even gedag zeggen en dan in de auto, naar Leeuwarden. En weer kwamen de tranen… 
 
Iedereen bedankt voor dit super mooie en hartverwarmend afscheid. 
 
                                                                                                       Petra 



 

P.s. Verschillende mensen hebben gezegd dat hun deur altijd open staat of dat ik altijd welkom ben voor een 
bakkie. Ik maak daar zeker een keer gebruik van.  
Maar omgekeerd geldt dat ook! Dus wie weet tot ziens aan de Maagdepalm 106 8935NG Leeuwarden tel: 
0582884627. Fotograaf71@live.nl 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORT KORT KORT 

 
 Welkom op de Rups: Anne Brattinga (2 jaar) op de dinsdag en donderdag. Joost Greven (3mnd) op de 

dinsdag en vrijdag. Famke Bonnema (4 mnd) op de donderdag. Puck Jorritsma (15 mnd) op de 

woensdag. Simon Kooistra (3 jaar) ook op de woensdag. Vanaf 3 april komt Elvira van der Ven (3,5 

mnd) mee met haar broer Cedric op de maandag, woensdag en vrijdag. We wensen jullie heel veel 

speelplezier toe op de Speelhoeve! 

 Dinsdag 26 februari heeft Leon Zijlstra afscheid genomen van de Speelhoeve. Hij is 1 maart 4 jaar 

geworden en gaat nu naar school. Ook Sil van der Pol is 4 jaar geworden en gaat nu naar de 

basisschool.  

 Welkom op de Vlinder: Silvan de Jong (5 mnd) op de woensdag en vrijdag. Vigo Metz (5 mnd) op de 

woensdag. Lisa Venema (1,5) op de dinsdag en vrijdag. Vanaf 17 april komen Douwe de Vries (2 jaar) 

en Josephine de Vries (4,5 mnd) op de woensdag en donderdag. Heel veel speelplezier toegewenst! 

 Donderdag 28 maart neemt Bas Roepke afscheid van de Speelhoeve. Hij wordt 1 april 4 jaar en gaat 

door naar de basisschool. 

 De komende tijd zullen er door de politie snelheidscontroles worden uitgevoerd op de Ivige leane en 

de weg tussen Scharnegoutum en Ysbrechtum. Er zijn meldingen binnen gekomen dat er erg (te) hard 

wordt gereden. Er geldt op de Ivige leane een maximum snelheid van 60 km per uur.  

 Op maandagavond 22 april a.s. wordt de jaarlijkse ouderavond georganiseerd. Noteert u alvast deze 

datum in uw agenda. De avond zal starten om 19:45 uur en duurt tot ca. 21:30 uur. Het programma zal 

binnenkort bekend worden gemaakt.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Ria was 27 februari jarig. Ze had voor alle kinderen een leuke en gezonde traktatie (“aangeklede banaan”) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

1 maart Leon Zijlstra 4 jaar 

4 maart Teamoverleg  

4 maart Renso Smook 2 jaar 

22 maart Marianne Hamersma  

23 maart Chantal Obbink  

23 maart Anne Brattinga 2 jaar 

29 maart Lolkje Bakker  

29 maart Veerle Dek 2 jaar 

1 april Tweede paasdag KDV GESLOTEN 

1 april  Bas Roepke 4 jaar 

9 april Emma van Amersfoort 1 jaar 

21 april Corrie Steeman  

22 april Ouderavond 19:45 uur tot 21:30 uur 

30 april Koninginnedag KDV GESLOTEN 



 

 

Paasknutselen 

 

 
 
Vorige week maandag hebben Ria en Corrie samen met de “grote” kinderen paaseieren gemaakt van papier 

maché. De kinderen vonden het erg leuk om te doen. Eerst wat spannend want het voelt wel wat vreemd met 

je handen in de lijm. Het resultaat is erg mooi 

geworden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne paasdagen 
 
 


