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                            Mei 2014 
Open Huis 

Zaterdag 17 mei a.s. houden wij een Open Huis ter 

gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de Speelhoeve.  

We hopen dat het weer ons niet in de steek laat, want we 

hebben een leuk programma deze dag. Zo zijn er allerlei 

leuke activiteiten en kraampjes met streekproducten.Er is 

een workshop peuterdans en blaaskapel De Utlopers komen 

spelen. Dat wordt een gezellige boel ! Kom dus allemaal 

langs en neem vooral vrienden en bekenden mee, zodat ze 

ook kennis kunnen maken met de 

Speelhoeve. De koffie/thee staat klaar 

en voor de kinderen is er lekker drinken 

en een ijsje.  

 

Het programma ziet er er als volgt uit: 

 

10:00  Start Open Huis met 

koffie/thee/limonade 

 

Ambachtelijke markt met:  

 Nienepien 

 LeukeSjaaltjes 

 Bolleboos 

 IJsboerderij 

 Koblomke 

 Bascule 

 Gebbedingetjes 

 Kadootjenodig 

 Molenwiekjes 

 Glas in lood 

 Voedingsadvies 

 Kindersieraden 

 Brei-beppes 



 

10:15  Utlopers 1e set 

11:00 Workshop peuterdans 

11:30 Schapen scheren 

11:45 Utlopers 2e set 

13:00 Workshop peuterdans 

14:00  Sluiting 

  

 

 

Peutermuziek lessen op ‘de Speelhoeve’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort ga ik vijf PEUTERMUZIEK lessen geven in de speelhal van k.o.v. ‘de Speelhoeve’. Samen 

met Marianne doen de oudste peuters van één van de groepen hieraan mee.  

Het is op dinsdagmorgen 13/ 20/ 27 mei en 3/ 10 juni van ongeveer 9.00 - 9.30 uur.  

 

Mijn naam is Corien Postma. Op dit moment volg ik de docentopleiding ‘Muziek op Schoot’, een één 

jarige post HBO opleiding in Utrecht, waarin ik bijgeschoold word om muzieklessen te geven aan 

jonge kinderen (0-4 jaar) en hun ouders.  

Ruim 23 jaar heb ik ervaring in de kinderopvang, daarnaast ben ik mijn hele leven lang op allerlei 

manieren bezig met muziek. Voor mij is deze studie een samenkomen van dat waar mijn hart naar 

uit gaat: werken met jonge kinderen en samen met hen plezier maken met muziek.  

 

Op spelenderwijze gaan we muziek maken en luisteren. We zingen zowel traditionele als moderne 

liedjes en opzegversjes. En dansen en spelen met kinder-instrumentjes en ‘muzikaal’ speelgoed. De 

praktijk wijst uit dat kinderen algauw mee doen door de herhaling en herkenbaarheid in de les 

opzet. Iedere les beginnen we met een persoonlijke begroeting. Waarna we allerlei spel- en 

bewegingsactiviteiten doen die afgestemd zijn op de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen. 

Als afsluiting zingen we een afscheidsliedje en ritueel met een hand-pop.  

 

Muziek en in het bijzonder het zingen, heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Het 

geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid door samen plezier te maken met muziek. Door te 

spelen en te bewegen bij de liedjes, leert een kind zichzelf en de wereld om zich heen kennen. De 

motoriek, maar ook het zelfvertrouwen, de spraak, de taal en de creativiteit worden hierdoor 

ontwikkeld.  

 

 

 

 

 



 

Renovatie dak van de boerderij.  
Zoals al in de vorige nieuwsbrief was aangekondigd, is sinds 

23 april de renovatie van het dak van de boerderij begonnen.  

Eerst moesten alle dakplaten worden verwijderd om 

vervolgens  nieuwe “panlatten” op het dak te spijkeren.  De 

kinderen vonden het natuurlijk machtig interessant al die 

bouwvakkers. Helemaal toen er een hele grote kraan op het erf kwam die de dakpannen op het dak 

takelde.  Dat was helemaal mooi om te zien. De kinderen wilden maar al te graag even een kijkje 

nemen bij de “bouwmannen”…… We hopen dat de komende week de meeste dakpannen uitgelegd 

kunnen worden, zodat ook de steigers rondom de boerderij  weer afgebroken kunnen worden. 

Uiteraard hangt dit ook even af van het weer of andere tegenvallers. In ieder geval vragen wij nog 

even uw begrip voor de situatie.  Maar dat het resultaat mooi zal worden, dat is zeker! 

  

 

 



 

 
 


