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Peutermuziek lessen op ‘de Speelhoeve’ 
 

Binnenkort ga ik wederom vijf PEUTERMUZIEK lessen geven in de speelhal van k.d.v. ‘de Speelhoeve’. Voor de 

zomervakantie heb ik de lessen samen met Marianne en de oudste peuters van de Rups gedaan. Nu na de 

vakantie ga ik de lessen samen met Misa en de oudste peuters van de Vlinder doen.  

Het is op dinsdagmorgen 9/16/23/30 sept en 7 okt. 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.  



 

Vies worden, hoe overtuig je ouders? 
(uit “Kinderopvang Totaal”) 

 

Grasvlekken, moddersmoeltjes en gescheurde broekjes; vier op de tien ouders heeft er moeite mee wanneer 

hun kind vies wordt. Hoe overtuig je deze ouders om hun kinderen toch lekker in de modder te laten spelen? 

Marja van Delden gaf 21 mei op het Groene Kinderopvangfestival hierover een workshop:  Vies worden, hoe 

overtuig je ouders? 

'Hoe vaak speelde jij vroeger buiten als kind? Wat deed je 

toen?' vraagt Marja, coach bij adviesbureau Kommee aan de 

bezoekers van de workshop. Bijna iedereen speelde veel 

buiten. De activiteiten verschillen flink, van boomklimmen 

en slootje springen tot het onschuldigere "stoepranden". 

'Mocht je toen vies worden?' De meeste pm'ers knikken 

enthousiast, al mochten natuurlijk niet de netste jurkjes 

tijdens het buitenspelen aan. 'De antwoorden verschillen 

behoorlijk met hoe de kinderen van nu over twintig jaar 

zullen antwoorden', voorspelt Marja. 'Vijftig procent van 

de kinderen speelt minder buiten dan twintig jaar geleden. 

Veertig procent van de ouders heeft er moeite mee 

wanneer hun kind vies wordt.' 

 

Tien tips 

Deze groep ouders is niet blij wanneer hun kind na een middag in de opvang onder de modder komt aanlopen. 

Niet alleen als ouder, maar ook als pedagogisch medewerker kun je jezelf en de ouders overtuigen van het 

belang van buitenspelen. Een aantal tips van de coach: 

 

1. Straal uit dat vies worden belangrijk is. Als je zelf buitenspeelt wanneer het regent, dan laat je zien 

dat vies of nat worden niet erg is. 

2. Ouders willen het allerbeste voor hun kind. Wanneer hun zoon of dochter glunderend naast jou loopt 

in de regen, dan helpt dat om ouders te overtuigen. 

3. Informeer ouders. Een 'prutjessoep' kan afschrikken omdat ouders bang zijn dat hun kind er ziek van 

kan worden. Leg uit dat een prutjessoep juist goed is voor de weerstand. 

4. Durf je als kinderdagverblijf te profileren en vertel nieuwe ouders over jullie missie. Laat ouders 

letterlijk zien hoe leuk kinderen het in jullie buitenruimte hebben. 

5. Leg ouders van te voren uit dat het handig is wanneer de kinderen niet in hun mooiste kleren komen. 

Je wordt juist groot door te vallen, struikelen en vies te worden. 

6. Zijn ouders het er dan nog niet mee eens? Blijf respectvol en blijf met hen in gesprek. 

7. Sommige ouders vinden het prettig dat er niet alleen maar vieze activiteiten op de planning staan. 

Zorg voor alternatieven. Kondig de wat extremere, vieze activiteiten aan, dan staan ouders niet voor 

verrassingen. 

8. Ouders zijn soms bang dat hun kind de hele dag in natte kleding loopt. Sta activiteiten als in plassen 

springen alleen toe aan het eind van de dag. Communiceer dit. 

9. Worden kinderen toch al in de ochtend vies? Het helpt om zelf een voorraadje reservekleding op te 

bouwen. Vraag ouders om oude kleding af te staan aan het kinderdagverblijf of ga langs de kringloop. 

10. Draag zelf ook makkelijke kleding. Ouders kun je niet overtuigen van buitenspelen en vies worden, 

wanneer je zelf op flinke hakken staat. 

 

 

 

 

 



 

Feestelijk bezoek…. 
Dinsdagmorgen 2 september is Chantal langsgeweest op de Speelhoeve. 

Een hele trotse mama met een mooi klein mannetje: Hidde! 

Wat was Chantal verrast en onder de indruk van alle reacties, kaarten en cadeautjes van de ouders, kinderen 

en collega’s. De kinderen hebben allemaal Hidde geaaid en gesmuld van de 

soepstengel met muisjes. 

 
                                   

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren op 15 augustus: Wisse en Melle van Schie, broertjes van Lieke van Schie. 

Van harte gefeliciteerd! 

 
 



 

Uitstapje naar de kinderboerderij in Sneek 
Op zaterdag 13 september organiseert de oudercommissie samen met de 

Speelhoeve het traditionele ochtendje naar de kinderboerderij It Bûthús 

in Sneek. Wij nodigen alle kinderen en ouders uit om tussen  10.00 uur en 

12.00 uur langs te komen. Kijken bij alle dieren en heerlijk spelen in de 

speeltuin. 

Koffie/thee/ limonade met wat lekkers wordt verzorgd. 

Ouders en leidsters kunnen gezellig en ongedwongen met elkaar praten en 

genieten van de kinderen. Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom! 

 

Wij hopen als oudercommissie u en de kinderen op 13 september te 

zien in de kinderboerderij aan de Harste 11b in Sneek. Meer 

informatie volgt via het raambiljet welke deze week opgehangen zal 

worden op de Speelhoeve. 

  

De komende week liggen de inschrijfformulieren ’s ochtends op tafel bij de 

koffie en thee!  

We hopen op een grote opkomst en heel erg mooi weer! 

 

 
Jubilarissen bij Speelhoeve! 

1 februari jongstleden bestond de Speelhoeve 15 jaar. Op 7 

september van datzelfde jaar begon Ayala voor het eerst te 

werken bij de Speelhoeve. 

Dat betekent dat Ayala dit 

jaar haar 15 jarig jubileum 

viert. Al 15 jaar lang zet zij 

zich met hart en ziel in voor 

alle kinderen, ouders en 

collega’s van de Speelhoeve.  

 

Op 30 september viert Ria Kouwenhoven haar 10 jarig jubileum bij de 

Speelhoeve.  Ook zij is niet meer weg te denken bij de Speelhoeve.   Beide 

dames willen wij langs deze weg hartelijk feliciteren met hun jubileum en 

we hopen dat ze nog vele jaren met plezier werkzaam zullen zijn bij de 

Speelhoeve.  

 

 

 

Renovatie dak: “wat is het mooi geworden”.  

De werkzaamheden liggen al weer een tijdje achter 

ons, maar wat is het mooi geworden. Het nieuwe dak 

van de boerderij. Zowel de oude boerderij als het 

nieuwe bijgebouw van de Speelhoeve heeft nieuwe 

dakpannen gekregen. Het is een prachtig geheel 

geworden, wat de Speelhoeve nog meer een  

professionele en landelijke uitstraling geeft. 

 

 



 

Welkom op de groep 
De Rups:  Tim Jansen, 2 jaar (maandag, woensdag en donderdag)  

  Melissa Blokzijl, 5 maanden (woensdag) 

  Evi de Vries, 3 maanden (donderdag) 

  Hylke Hagedoorn, 1 jaar (woensdag) 

 

De Vlinder:  Mart Lepstra , 9 maanden (donderdag) 

  Benthe van der Veen, 2 jaar (dinsdag) 

  Krijn Leijstra, 1,5 jaar (dinsdag, woensdagochtend 

 

 

In memoriam 

Helaas is enkele weken geleden onze haan overleden. Ineens lag hij 

stil op de grond. Hij liep altijd zo parmantig tussen de kippen en de 

kinderen vonden hem altijd erg mooi.  Het is stil in de kippenren. We 

missen zijn trotse gekakel…… 

 

 

 

Kinderopvangtoeslag: Vraag het op tijd aan! 
U als ouders hebben (mogelijk) recht op kinderopvangtoeslag. Voor u geldt 

sinds januari 2014 een belangrijke nieuwe regel. Sinds dit jaar is het namelijk 

belangrijk om de toeslag aan te vragen binnen drie maanden na de maand dat de 

kinderopvang is begonnen. Wij hebben u hierover al eerder geïnformeerd, maar blijven u er graag op 

attenderen.  

 

Een voorbeeld: een kind gaat vanaf 1 september 2014 naar de kinderopvang. De ouder moet dan uiterlijk 31 

december 2014 de kinderopvangtoeslag aanvragen, om geen maand mis te lopen. Als de ouders wachten met 

aanvragen tot 31 januari 2015, dan ontvangen ze geen kinderopvangtoeslag over september, maar wel over de 

maanden oktober, november, december 2014 en januari 2015. 

 

Wijzigingen doorgeven 

Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het 

aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 

weken aan de belastingdienst doorgeven.  

 

  
 

 

BELANGRIJKE DATA 

7 september Ayala 15 jaar bij de Speelhoeve  

8 september Teamoverleg 19:00/21:00 

11 september Marianne herhaling BHV 13:00/17:00 

13 september Uitstapje kinderboerderij 10:00/12:00 

22 september O.C. overleg 19:30/21:00 

30 september Ria 10 jaar bij de Speelhoeve  


