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Geslaagde ouderavond 
De ouderavond van 23 april jongstleden was een geslaagde avond. Er was een leuke opkomst van de 

ouders en bijna het gehele team was aanwezig. Na de ontvangst met een kopje koffie of thee opende 

Marianne de avond. Er volgde een uitleg over de nieuwe openingstijden en de nieuwe opvangpakketten, 

waarmee ingespeeld wordt op de behoefte van de klanten naar meer flexibiliteit op het gebied van 

openingstijden en halve dagen opvang. Hierna was er de gelegenheid om vragen te stellen. 

Marjan Zijlmans ging vervolgens rond 20:15 van start met haar presentatie over de theorie van het 

“positief opvoeden”. Hierna volgde een korte film met verschillende opvoedsituaties in de praktijk. 

De ouders werden in groepen verdeeld en kregen een aantal stellingen mee om over te discussiëren met 

elkaar. Dit werd een leuke en levendige discussie. Na de terugkoppeling van de stellingen door Marjan 

werd de avond alweer afgesloten. Een leuke geslaagde avond en we hopen op nog meer ouders de 

volgende keer!  

   

Peuteryoga 
Ik ben op de Speelhoeve al een tijdje met peuteryoga bezig.  

De kinderen vinden het erg leuk om te doen en het is 

verrassend om te zien hoe ze allemaal mee doen. 

Wat houdt peuteryoga in: ik werk met een thema wat op dat 

moment op de Speelhoeve wordt gedaan. 

Nu is dat "lente". In de les doen we dan oefeningen die daar 

iets mee te maken hebben en altijd op speelse wijze. We 

doen bijvoorbeeld een vogel na: 

rechtop staan, voorover buigen en 

met je armen wijd rustig heen en weer bewegen. Een ooievaar: op één been 

leren staan en evenwicht bewaren. Dit zijn fysieke oefeningen. 

We kijken in een koffertje: daarin zitten bloemetjes, bolletjes en een 

vogelnestje. Ze mogen ruiken, voelen en kijken; dit zijn zintuiglijke oefeningen. 

We luisteren naar muziek en als we alle oefeningen gedaan hebben rusten we 

lekker uit op een matje met een dekentje over ons heen, dit vinden de kinderen 

heerlijk. 

De komende drie weken zal ik met de grootste kinderen op maandag- dinsdag- 

en donderdagmiddag de lenteles doen. 

Als er vragen zijn kunnen jullie altijd bij mij terecht. 

 

Ria 



 

Open dag zaterdag 2 juni 2012 
Zaterdag 2 juni a.s. organiseren we een open dag. Van 10:00 tot 15:00 uur 

opent de Speelhoeve haar deuren voor iedereen die belangstelling heeft om 

te komen kijken. 

Er wordt een tal van activiteiten aangeboden voor de kinderen. Tevens wordt er 

filmmateriaal getoond over wat er allemaal op de Speelhoeve gebeurd. Denk hierbij aan een eetmoment 

aan tafel, yogales, buiten spelen, en verder het spelen in de groep.  

 

Hierbij een oproep aan iedereen om die dag vrienden, familie en bekenden mee te nemen en ze 
een kijkje te gunnen op ons mooie kinderdagverblijf!  

 

Kort Kort Kort 
 De eerste week van Juni worden de jaarlijkse 

voorleesdagen over Tomke georganiseerd. 

Ook dit jaar zal er op de Speelhoeve aandacht 

besteed worden aan dit friestalig voorleesproject. Op 

maandagmorgen 4 juni komt er iemand voorlezen op 

de Speelhoeve. 

 Een baby op komst bij Valentijn Vis en Finn van der 

Veen. 

 Ria werkt vanaf deze maand vast op de maandag-

,dinsdag- en donderdagmiddag. Anja is er op de 

maandagmorgen ipv de maandagmiddag. Voor de 

donderdagochtend is het nog niet duidelijk wie dan 

voor Ria gaat werken.  

 

 

 

Nieuw leven 
Het is weer lente en alles staat weer in bloei. Ook zien we rondom de Speelhoeve weer allemaal nieuw 

leven. Zo zijn er (op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief) al 7 lammetjes geboren en 

hebben de  ganzen 8 kuikens. De kinderen vinden het maar wat interessant om het jonge spul te bekijken. 

 

 

 

 

 



 

 

“Lekker buiten wandelen en even kijken bij de paardjes……” 
 

 

BELANGRIJKE DATA 

4 mei Anja Dotinga  

7 mei O.C. overleg 19:30/21:00 

10 mei Filijn Bil 2 jaar 

11 mei Janna Boersma 1 jaar 

13 mei Moederdag  

14 mei Jokelien Sybrandy  

17 en 18 mei Hemelvaartsdag en vrijdag KDV gesloten 

21 t/m 29 mei Ria vakantie  

22 mei Feline de Jong 1 jaar 

28 mei Tweede Pinksterdag KDV gesloten 

29 mei Huib Vogelvanger 2 jaar 

   


