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Onder moeders paraplu…. 

 
De zomer loopt helaas tegen zijn eind aan en dan gaan we 

over in de herfst. Tijdens het schrijven van deze 

nieuwsbrief hebben we toch kunnen genieten van een paar 

mooie nazomerdagen. De herfst heeft ook zijn mooie 

kanten. Het verkleuren van de bladeren aan de bomen en de 

paddenstoelen die weer uit te grond tevoorschijn komen. 

We zullen zeker met de kinderen kastanjes bij de 

“buurman” zoeken. Er staat een hele grote kastanjeboom bij 

nummer 24 aan de weg. Maar eerst gaan we genieten van de 

Boerderijweek en het uitstapje naar de Kinderboerderij! 

 

 

 

Boerderijweek          
 

De week van 1 t/m 6 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. Verder zijn er “hokken” gemaakt in 

de beide groepen. Hier mogen de kinderen hun eigen 

boerderijknuffeldier, meegenomen van huis, inzetten. Er 

zijn ook al een aantal knuffels van ons die hierin zitten. 

Verder zijn er gerichte knutselactiviteiten die met dit 

thema te maken hebben. Als het weer het toelaat mogen 

de kinderen ook met de trekkers een parcours rijden 

met strobalen (klein) in de aanhanger. Dit kan met slecht 

weer in de grote zaal gedaan worden. Ook hebben we 

liedjes en boekjes die bij dit thema horen voor de 

kinderen. Als afsluiting gaan we dan op 6 oktober naar de 

kinderboerderij in Sneek!       

 

 

 

 

 



 

Hieronder ziet u een aantal plaatjes met een aantal handgebaren die bij het thema boerderij passen. 
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Ontruimingsoefening 
 

Onlangs hebben wij meerdere keren met de 

kinderen “een stukje gewandeld met een speciaal 

koord”. Althans zo hebben we het aan de kinderen 

uitgelegd. Maar in feite was het als een oefening 

bedoeld om rustig met elkaar het gebouw te 

verlaten in geval van calamiteiten. De kinderen 

vonden het evacuatiekoord (want zo heet het) erg 

interessant en het verliep allemaal heel rustig.   

Een goed gevoel dus en laten we hopen dat we het 

nooit echt hoeven te gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Week van de opvoeding 
 

'Luister 's naar me' Dit is het thema voor de Week van de 

Opvoeding 2012. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting 

en uitwisseling. De week zorgt voor positieve aandacht voor 

opvoeden. Naar elkaar luisteren is daarbij heel belangrijk. Juist 

daarom past het thema heel goed bij de Week van de Opvoeding.  

 

Tijdens deze week worden er ook in Sneek diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een workshop  

babygebaren op 2 oktober op de Speelhoeve, gegeven door Misa Halvakova. 

  

Klanttevredenheidsonderzoek 
 

Sinds 1 januari 2005 kent Nederland in de kinderopvangsector een kwaliteitsbewaking gebaseerd op 

marktwerking, onder toezicht van de gemeente. De sector zal - zo wordt verondersteld - door middel van 

zelfregulering voor voldoende kwaliteit zorgen.  Om kwaliteit te leveren is het nodig om prestaties te 

beoordelen, en het zal daarom nodig zijn om via onderzoek erachter te komen in hoeverre resultaten voldoen 

aan de (vooraf gewekte) verwachtingen.  

 

Het platform kinderopvang.tevreden.nl biedt kinderdagverblijven de mogelijkheid om de tevredenheid 

van kinderen, ouders en medewerkers op alle belangrijke kwaliteitsonderdelen te onderzoeken. Het platform 

is een initiatief van Tevreden BV. Deze organisatie weet bij vele platformen een hoogwaardige technische 

oplossing en deskundigheid op het gebied van tevredenheidsonderzoek te koppelen aan vakinhoudelijke 

expertise van een specifieke branche. 

 

Graag willen wij van u weten of u tevreden bent over de opvang die wij uw kind(eren) bieden.  Hiervoor sturen 

wij u met medewerking van kinderopvang.tevreden.nl per email een vragenlijst toe, welke u kunt invullen en 

(digitaal) kunt terugsturen. Het kost u slechts 5 minuten en het geeft ons waardevolle informatie over onze 

dienstverlening. Hoe meer reacties we ontvangen, des te betrouwbaarder het beeld is dat we verkrijgen van 

onze kwaliteit.  

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking !  

 
Het uitstapje naar de KINDERBOERDERIJ komt er weer aan !!!!!!!! 

 
Zaterdag 6 oktober is het weer zover. De oudercommissie heeft de kinderboerderij “It Bûthús” in Sneek 

weer bereid gevonden om van 10.00 tot 12.00 voor jullie, de kinderen van de Speelhoeve en hun ouders, hun 

hek weer vroeger te openen.  

 

Tevens is dit weer de afsluitende dag na de Boerderijweek die op de Speelhoeve ieder jaar wordt gehouden. 

Deze week staat in het teken van de boerderij met gezellige en leuke activiteiten voor en met onze kinderen.  

Wij als oudercommissie en natuurlijk ook de leidsters van de Speelhoeve hopen u en uw kinderen op zaterdag 

6 oktober dan ook te zien om even bij te praten, lekker te spelen of te wandelen langs de vernieuwde 

verblijven van de dieren. De koffie/thee, limonade en verse cake zal dan voor u klaarstaan. 

 

Het adres van de kinderboerderij is It Bûthús, De Harste 11b te Sneek. 

Komt u ook dit jaar !!!!!! 
 

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! 



 

Dierendag 4 oktober 
 

In de week van 1 t/m 5 oktober mogen de kinderen wat 

lekkers meenemen voor de dieren op de Speelhoeve. 

We gaan dan iedere dag samen met de kinderen het 

meegebrachte lekkers geven aan de varkens, cavia’s, 

schapen, pony’s, ganzen, konijnen en de eenden van de 

Speelhoeve! 

 

KORT KORT KORT 

 
 Afscheid op de Rups: Fenna Jochems wordt 28 oktober 4 jaar en neemt op vrijdag 26 oktober 

afscheid. 

 Afscheid op de Vlinder: Thomas Lepstra neemt op 27 september afscheid. Moos Strikwerda op 2 

oktober. Annemae Tromp 10 oktober. Zij worden allemaal 4 jaar en gaan door naar de “grote” school.  

 Welkom op de Rups: Aimee Cnossen (5 mnd) op de woensdag en donderdag vanaf 1 oktober.  

 Welkom op de Vlinder: Rose (2 jaar) en Emma (5 mnd) van Amersfoort op de vrijdag vanaf september. 

Lavende de Jong ( 1,5 jaar) op de woensdag- en de vrijdagmorgen.  

 Op de Rups hebben we weer 2 stagiaires. Charysa Aparoe op de maandag, dinsdag en woensdag. Jelly 

Gretha van Vilsteren op de donderdag en de vrijdag. Woensdag en vrijdag zijn ze op de Vlinder ivm  

de samengevoegde groepen. 

 Jokelien (invalkracht) gaat vanaf 9 november voor een stageperiode van 5 maanden naar Curacao. 

  

 

 

Week 43 (22 oktober t/m 26 oktober) is het Herfstvakantie in het onderwijs. Mocht u uw kind(eren) 

deze week niet naar de Speelhoeve brengen zou u dit dan zo spoedig mogelijk door willen geven op 

info@despeelhoeve.nl 

In verband met de groepsplanning voor deze week is het erg fijn om te weten wie we kunnen 

verwachten. 

 

Bij voorbaat dank!   

BELANGRIJKE DATA 

12 september Brent Dijk 1 jaar 

17 september Teamoverleg 19:45/21:30 

24 september Brainstormavond team 19:30 

1 oktober Thomas Lepstra 4 jaar 

3 oktober Moos Strikwerda 4 jaar 

1 oktober Oudergesprekken  

1 okt. t/m 6 okt. Boerderijweek  

4 oktober Dierendag  

6 oktober Uitstapje Kinderboerderij 10:00/12:00 

8 oktober Inspectie GGD 13:00 

13 oktober Annemae Tromp 4 jaar 

17 oktober Arjen Breeuwsma 3 jaar 

21 oktober Friso Greven 2 jaar 

23 t/m 30 okt. Petra vakantie  

27 oktober Finn van der Veen 3 jaar 

28 oktober Fenna Jochems 4 jaar 

30 oktober Floor de Vries 3 jaar 
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