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Training Beweegkriebels 
De gemeente sudwest fryslan biedt dit najaar weer een training 

aan voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Deze 

training staat in het teken van bewegen. Het is een praktische 

training waarbij de pedagogisch medewerker samen met de andere 

deelnemers speelt,ontwerpt, ervaart, ontdekt en leert activiteiten 

uit te leggen en te begeleiden. 

Je leert door te doen! 

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten en start 17 september. Ayala en Ria zullen deze training gaan volgen. 

Lolkje en Marianne hebben deze training een paar jaar geleden gevolgd. Zo kunnen we onze ervaringen delen 

en met het gehele team een stap maken in ons “beweegbeleid”.  

 

Om alvast even in de stemming (lees “beweging”) te komen, kunt u alvast oefenen met onderstaand liedje: 

 

 

 

 

Huishoudelijke mededelingen: 
 Sinds 2 weken zijn wij gestart met het (eerst) aanbieden van water aan de kinderen in plaats van sap. 

Het is nu al een geslaagd “experiment” en dit gaan we dan ook aanpassen in ons voedingsbeleid. 

Na de eerste beker water mogen ze kiezen voor nogmaals water of wat verdunde sap.Kinderen krijgen 

op een dag vaak ongemerkt heel veel suiker binnen en dit is voor ons een stap in een zo gezond 

mogelijk voedingsbeleid. 

 

 



 

 

 Helaas loopt de zomer ten eind en hebben we al behoorlijk veel regen gekregen. Hierdoor is de 

speelplaats en het gras vrij nat. Wij vragen u dan ook om uw kinder(eren) laarsjes aan te doen en ze 

niet al te nette kleren aan te trekken. Zo kunnen we toch heerlijk genieten van het buiten 

zijn/spelen. Graag alles voorzien van de naam van uw kind. Bij voorbaat dank. 

 Corrie is helaas al een aantal weken uitgeschakeld wegens een flinke blessure aan haar pols (scheur in 

het middenhandsbeentje).  Het herstel duurt langer dan gedacht. Voorlopig moet ze rust houden. 

  

 

 

Even voorstellen…. 

Beste ouders, 

Via deze weg wil ik mijzelf graag aan u voorstellen. Mijn naam is 

Denise Jansen, 35jaar en moeder van Liam (juni 2013). Liam zit 

sinds januari 2015 op de Speelhoeve op woensdag (om de week) en 

donderdag (wekelijks). Sinds deze maand heb ik me aangesloten 

bij de oudercommissie, omdat het me leuk lijkt nauwer betrokken 

te zijn en iets toe te voegen aan het beleid van kdv de Speelhoeve. 

Zelf werk ik 3 dagen als rayonconsulente bij Mixfix.  

Mocht u aan-, opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u te allen 

tijde bij een van de leidsters of u kunt de oudercommissie 

bereiken via oudercommissie@despeelhoeve.nl 

Ook dit jaar organiseert kdv de Speelhoeve in samenwerking met de oudercommissie weer een ochtend speel 

plezier op de kinderboerderij in Sneek  Wij nodigen het hele gezin uit op zaterdag 3 oktober tussen 10.00 en 

12.00uur. Graag tot ziens! 
 

 

K3 op de Speelhoeve 
Sinds enige tijd verblijft K3 op de Speelhoeve, namelijk Kees, Koos en Karel. Kees en Koos zijn twee 

schattige Alpaca’s en Karel is hun vriendje, de bok.  Ze woonden eerst bij Pleun en Moos Strikwerda, die ook 

jaren op de Speelhoeve zijn geweest, en zochten een mooie plek voor hun. Omdat ze al jaren bij elkaar 

verblijven, wilden ze graag dat ze bij elkaar bleven.  De Speelhoeve is nu hun nieuwe huis, waar ze dagelijks 

de klanten begroeten met hun “gehum”. Karel zie je vaak op zijn steen.  

   

       
Kees        Koos      Karel 

 

mailto:oudercommissie@despeelhoeve.nl


 

 

Welkom op de groep  

De Rups: Fenna v/d Wal (22-6-2015) vanaf 14 september op de maandag. 

 

De Vlinder: Jurre Moerman vanaf 30 september op de woensdag. 

 

   

                    

Prinsjesdag 2015: Veel aandacht voor kinderopvang 
Het kabinet trekt in 2016 extra geld uit om de 

combinatie werk en gezin voor ouders gemakkelijker en 

betaalbaarder te maken. Dat blijkt uit de miljoenennota 

voor 2016 die op Prinsjesdag bekend werd gemaakt. Wat 

is het kabinet in 2016 van plan met de kinderopvang? 

In 2016 betaalt de overheid 31 procent van de 

kinderopvangkosten, werkgevers betalen 37 procent en 

ouders betalen 33 procent. Nu de economie na jaren van 

crisis een klein beetje plust, valt er weer wat te halen 

voor de ministeries in Den Haag. De 

kinderopvangbranche en werkende ouders trekken 

tijdens deze editie van Prinsjesdag aan het langste eind. Het kabinet investeert structureel 290 miljoen euro 

in de kinderopvangtoeslag. Gemeenten krijgen 60 miljoen euro om twee dagdelen opvang voor alle peuters 

mogelijk te maken. 

   

Tarief opvang KDV De Speelhoeve per 1-1-2016 

Voor 2016 wordt het tarief voor de opvang bij de Speelhoeve niet gewijzigd. Dit betekent dus dat u netto 

minder gaat betalen met ingang van januari 2016.  In 2015 was er nog wel een overgangsjaar voor bestaande 

klanten die het Schoolwekenpakket afnamen.  Per 1-1-2016 geldt voor iedereen de volgende tariefstelling: 

 

  
Hele jaarpakket (o.b.v. 50 weken per jaar) 

Hele dag 11 uren per dag € 6,50 per uur 

Verkorte dag 8 uren per dag € 7,00 per uur 

Aanvullende flexibele uren op de 
verkorte dag 

 € 3,60 per half uur 

Halve dag 5,5 uren € 7,50 

 

 
Schoolwekenpakket (o.b.v. 40 weken per jaar) 

Geen opvang in de schoolvakanties 

Hele dag 11 uren per dag € 7,00 per uur 

Verkorte dag 8 uren per dag € 7,50 per uur 

Aanvullende flexibele uren op de 
verkorte dag 

 € 3,85 per half uur 

Halve dag 5,5 uren € 8,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Boerderijweek          
De week van 28 september t/m 2 oktober is het boerderijweek op de 

Speelhoeve. Wat houdt dit precies in: De kinderen mogen deze week 

verkleed als boer of boerinnetje op de Speelhoeve komen en hun 

eigen boerderijknuffeldier  meenemen van huis. Verder zijn de 

kinderen al begonnen met gerichte knutselactiviteiten die met 

dit thema te maken hebben. Ook hebben we liedjes en boekjes 

die bij dit thema horen voor de kinderen. Zondag 4 oktober is 

het Werelddierendag.  De kinderen mogen in deze themaweek 

daarom ook iets lekkers meenemen voor de dieren op de 

boerderij. Als afsluiting organiseren we op zaterdag 3 oktober 

van 10:00 tot 12:00 uur een uitstapje  naar de kinderboerderij in 

Sneek!    De toegang is gratis en er is koffie/thee voor de ouders en 

limonade en ijs voor de kinderen.   Wil je ook mee, stuur dan even een e-mail naar info@despeelhoeve.nl.     

  

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

31 augustus Chantal en Marianne BHV 13:00/16:30 

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

17 september Dag van de Leidster  

21 september 15 min gesprekken  

28 sept t/m 2 oktober Boerderijweek op de Speelhoeve  

3 oktober Uitstapje kinderboerderij Sneek 10:00/12:00 uur 

4 oktober Werelddierendag  
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