
 

Nieuwsbrief 

                            

Mei 2015 
Ouderavond 
Op donderdagavond 21 mei a.s organiseert Carin Pool Voedingsbureau (www.carinpool.nl) een deel van de 

ouderavond bij kinderdagverblijf de Speelhoeve. Tijdens deze avond krijgt u een korte interactieve 

voorlichting met als thema ‘gezonde voeding voor kinderen tot 4jaar’. 

Over voeding valt veel te zeggen. Het is iets wat iedereen dagelijks bezig houdt, want zonder eten kan je 

niet leven. De voedingswetenschap is een jonge wetenschap. Ontdekkingen volgen elkaar snel op. Zo wordt het 

wel ingewikkeld, want de ene keer is dit gezond en de ander keer blijkt het toch anders te liggen. 

 

Bij het opvoeden van kinderen hebben we dagelijks te maken met nog meer keuzes rondom voeding. Er wordt 

veel reclame gemaakt voor voedingsmiddelen en het is niet altijd duidelijk of een voedingsclaim terecht is of 

niet. Het aanbod in de supermarkt wordt alsmaar groter en de onduidelijkheid ook. 

De basis voor een goed voedingspatroon wordt al heel jong gelegd. Kinderen hebben hun hele leven profijt van 

het aanleren van goede voedingsgewoontes. Het afleren van minder goede gewoontes kost vaak veel tijd en 

levert veel strijd op.  En áls we dan weten wat goed is voor ons kind; hoe zorgen we dan dat ze dat ook 

eten?!? 

In de voorlichting die door hun gegeven wordt, is de boodschap: Hoe ga je op een praktische manier om met 

voeding binnen een (jong)gezin en blijf je met beide benen op de grond!  

 

Naast Carin zal ook Patricia Weda (Orthopedagoog) spreken op deze ouderavond. Zij zal het gaan hebben 

over “het krijgen van een broertje of zusje”.   

Graag zien wij u allemaal om 19:45 uur op deze interessante ouderavond op 21 mei. Wilt u via de mail aangeven 

of u aanwezig bent tijdens deze avond. U kunt uw reactie sturen naar info@despeelhoeve.nl.    

 

De dieren van de Speelhoeve 
Zoals elk jaar, zijn er nu ook weer lammetjes geboren op de Speelhoeve. Tot nu toe zijn er in totaal twaalf 

stuks geboren. Het is een prachtig gezicht hoe ze 

door het weiland rennen en springen. 

Ook bij de zwanen zijn er 5 kuikens geboren.  

 

De konijnen hebben er 2 speelkameraadjes bij 

gekregen. Jip en Janneke heten ze en het gaat 

prima met ze. 

 

Binnenkort zullen er ook dwerggeitjes  aan de 

veestapel toegevoegd worden. 

In de voliere zijn, naast de kanaries en de 

parkieten, 2 tortelduifjes te vinden.  
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Sinds een aantal weken hebben we weer een haan op de Speelhoeve. De oudste kinderen mochten een 

kleurplaat van een haan kleuren en een naam voor de “Speelhoeve- haan” bedenken. Binnenkort zal de naam 

onthuld worden. De haan loopt samen met 2 hennen buiten tussen de Rups en de Vlinder in. 

 

Ons vrije uitloop konijn “Pluis” geniet weer volop van het buiten spelen. De kinderen vinden het erg leuk dat 

Pluis uit zijn hok mag tijdens het buiten spelen. Ze plukken gras, blaadjes en als ze rustig bij haar gaan zitten 

dan kunnen ze Pluis zelfs aaien. 

 

Vers zand in de zandbak 
Vorige week zondag hebben we nieuw zand in de zandbak gedaan. Het oude zand ligt voor het grootste 

gedeelte in de konijnenren en bij de kippen.  Zo hebben de kinderen lekker schoon zand en kunnen de dieren 

ook een lekker “zandbad” nemen. Iedereen weer blij…. 



 

Ontdekkingstuin 
In de ontdekkingstuin van de Speelhoeve zijn onlangs extra dingen te ontdekken. Zo zijn er grote houten 

stapstenen  en stoeltjes van boomstammen  neergelegd in de tuin. Ook is er een muur van gevlochten takken 

en boomstammen geplaatst. De kinderen kunnen heerlijk hun eigen fantasie kwijt op en met deze nieuwe 

toevoegingen aan de ontdekkingstuin. Zo leren ze met simpele materialen uit de natuur hun eigen spel te 

maken.   

 

Lente activiteiten 
Deze lente hebben Ayala, Ria en Marianne verschillende activiteiten voorbereid voor de kinderen. Hierbij een 

aantal foto’s van verschillende werkjes. Ook kon u in de vorige nieuwsbrief zien, dat de kinderen samen met 

Mariëtte moestuintjes hebben gezaaid. Veel is er niet opgekomen maar toch zullen we binnenkort de kleine 

plantjes(die er wel zijn) overplanten in de bakken in onze moestuin. 

    

 



 

Klein oproepje aan alle ouders ! 

Voor de verjaardagen van de kinderen worden altijd feestmutsen geknutseld. Daarvoor gebruiken 

we o.a. bestaande plaatjes. Ik wil jullie vragen of jullie plaatjes (oude boeken, reclame of anders) 

van aansprekende kinderfiguurtjes (Dora, Bob de bouwer, Pumba 

e.a.)voor ons willen bewaren, zodat wij verder kunnen knutselen. 

 

Alvast bedankt,  Lolkje & Mariëtte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geboren 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 maart, Maud zusje van Djenna v/d Werf 23 april 2015, Stijn,broertje van Silvan 

7 april 2015, Lynn, zusje van Aiden Boekema  de Jong 

1 mei 2015, Danae,  zusje van Douwe en Josephine  

de Vries 

7 mei 2015, Amarins, zusje van Florine Steenhuis 

 

Welkom op de groep 
De Rups:   

 Wende de Vries(15-1-2015) op de woensdag en de donderdag. 

 Seppe Hettinga(14-1-2015) vanaf 21 mei op de donderdag en de vrijdag. 

 Mae Kooistra(18-2-2015) vanaf 18 mei op de maandag, dinsdag en de 

            woensdag. 

De Vlinder:   

 Ymre Brecht Visser(14-8-2014)  op de vrijdag. 

 Sarah Nooitgedagt(25-2-2015) op de maandag en donderdag. 



 

Veel plezier op de basisschool ! 
Janna Boersma   11 mei 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

14 mei Jokelien Sybrandy  

15 mei Jesper ten Bloemendaal 3 jaar 

18 mei Teamoverleg 19:00/21:00 

21 mei Ouderavond 19:45/21:30 

22 mei Feline de Jong 4 jaar 

25 mei Tweede Pinksterdag KDV gesloten 

1 juni O.C. overleg 19:30/21:00 

1 t/m 5 juni Opa en Oma week 9:00/11:00 

   

   


