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De laatste maand van het jaar is weer aangebroken en we maken ons weer op voor de feestdagen en de afsluiting 
van (alweer) een bewogen jaar.  In de afgelopen maanden zijn weer allerlei activiteiten gedaan met de kinderen 
en zijn we samen met de ouders in oktober naar de kinderboerderij geweest.  U leest hierover in deze nieuwsbrief. 
Veel leesplezier en alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig 2017 toegewenst.    
 
 
Thema herfst 
De afgelopen herfst periode hebben we weer heel veel 
geknutseld met de kinderen. We hebben o.a 
herfstbladeren geverfd, spinnetjes gemaakt van onze 
handjes, en herfstbomen geverfd met een afwasborstel. 
Wat was alles mooi versierd met alle knutselwerkjes.  

 
Buiten hebben we 
herfstbladeren verzameld en 
deze op de parachute 
gelegd. Met de parachute 
hebben we zo de blaadjes 
laten vliegen in de lucht. 
Wat een pret.   
 

Groet, Chantal 

 

 



 

Uitstapje kinderboerderij 

Zaterdag 1 oktober organiseerde de Speelhoeve een leuke ochtend 

op de kinderboerderij. Erg leuk dat dit soort dagen georganiseerd 

worden! Zo kun je de begeleiders en de andere ouders ook eens 

rustig spreken, zonder dat je aan het werk moet  

De locatie was natuurlijk perfect, Sarah is dol op dieren! En we 

hadden geluk met het mooie weer. Bedankt voor de organisatie en 

graag tot de volgende keer! 

 

Marjo Vellinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

In september 2013 ben ik bij De Speelhoeve gekomen. Ik heb op beide 
groepen en op afwisselde dagen mijn stage hier gedaan. Dit was mijn eerste 
stage op een kinderdagverblijf. Ik ben hier goed begeleid en mocht hier veel 
ervaring opdoen. Mijn praktijk examen heb ik hier ook mogen doen. 
In december 2014 ben ik geslaagd voor de opleiding Pedagogische 
Medewerker Niveau 3.  
Hierna kreeg ik een invalcontract. In de afgelopen twee jaar was ik af en toe 
aan het werk op de groepen.  
 
Inmiddels werk ik 4,5 dag als gastouder. Dit doe ik met plezier, helaas heb ik 
hierdoor geen tijd meer om bij De Speelhoeve te werken.  
 
Het is een fantastische locatie voor de kinderen maar ook om te werken.  Ik 
kijk terug op 3 leuke jaren. Veel geleerd, leuke collega’s en lieve kinderen.  
 
Groeten Sietie Bruinsma  
 
Ps Sietie zal op 16 december nog even langskomen op de Speelhoeve om dag te zeggen tegen de kinderen.  

 



 

Ik zal mijzelf even voorstellen... 
 
Mijn naam is Djura van der Schoot en ben vanaf december de nieuwe invalkracht 
op De Speelhoeve. 
Ik ben 23 jaar en woon in Sneek.  
Jullie lezen het goed, nog een van der Schoot op De Speelhoeve. Mijn moeder is 
Ayala. 
In 2013 ben ik afgestudeerd voor de opleiding Pedagogisch Medewerker. Daarna 
heb ik de opleiding Onderwijs Assistent gevolgd en ook die afgerond. 
Ik heb verschillende baantjes gehad, maar ik ben blij dat ik nu als invalkracht op 
De Speelhoeve aan de slag kan gaan. 
Ik heb deze opleidingen gedaan, omdat ik het leuk vind om met kinderen te 
werken. Het verzorgen van de kleintjes vind ik leuk, de wat oudere kinderen iets 
leren spreekt mij ook aan. 
Ik heb er zin in! Jullie zien mij vast wel eens op De Speelhoeve. 
 
Groetjes Djura. 
 

 

De sinterklaasweken 
Zaterdag 12 november kwam de sint weer in het land. Dit betekende weer 
een spannende tijd voor de kinderen. 
De jongsten krijgen het niet zo mee  
maar ben je rond de 3 jaar, dan is het 
besef al groot.  
De vrijdag was het de lampionnenloop 
waar we met de kinderen vanaf 2 jaar 
een vrolijke bloemenlampion hebben 
geknutseld. Gelijk de volgende morgen 
was de sinterklaas intocht. Om de 
kinderen niet te veel te prikkelen met 
sint maarten en ook nog eens de intocht 
van sinterklaas hebben we geen knutsel 
voor de intocht gemaakt. 
De woensdag begonnen met het versieren 
van de groepen en de gang. De 
verkleedkleren kwamen uit de dozen en  
gelijk wilden de kinderen die aan hebben.  
Het feest was   begonnen, knutselen, liedjes zingen, boekjes voorlezen over sinterklaas en zwarte piet en dan de 
verhalen van de kinderen zelf wat ze in hun schoen hebben gehad. We hebben geprobeerd de kinderen gelijk de 
nieuwe versie van sommige liedjes te leren waar de woorden roe, knecht, stout etc. zijn uit gehaald. 
Naast de knutselwerkjes hebben we met de oudste kinderen pepernoten gemaakt. De ouders werden bij 
binnenkomen verlekkerd werden met de heerlijke geur van het afbakken van de pepernoten. 

Ook konden de kinderen een pietendiploma behalen door een parcours af te leggen. 
Ingepakte doosjes onder een bank door over steps lopen door hoepels en dan in de 
schoorsteen gooien. Maar o wat is het moeilijk om die leuke vrolijke ingepakte 
“cadeautjes” niet uit te pakken.  
En dan 5 december. De oudsten genoten van een poppenkastspel en ja er waren 
cadeaus voor de Speelhoeve die ze mochten uitpakken. Wat een feestelijke weken 
waren dit weer.          

 
Groeten, Corrie                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

Verhuisbericht 
De pony’s Jolly en Jumper zijn op 30 oktober jl. verhuisd van De Speelhoeve naar de boerderij van Marianne in 
Hidaard (de Kliuw).  Daar hebben ze een nieuwe stal gekregen en worden ze verzorgd door de dochter van 
Marianne, Anna Hamersma.   

 
 
 
Meneer de Haan is niet meer… 
Helaas hebben wij woensdag 30 november afscheid moeten nemen van “Meneer de 
Haan”.  De weduwe, “Mevrouw de kip” woont nu bij de andere kippen aan de linker 
kant van de boerderij, waar ze gezamenlijk lekker kunnen scharrelen.  

 
 
 
 
 
 

 
Welkom op de groep 
De Rups: 

o Sil Ewen (24-5-2016) op de dinsdag 
o Jens Dijkstra (17-7-2014) op de woensdag. 
o Fejay de Leeuw (14-3-2013) en Odin de Leeuw (14-10-2015) op de 

vrijdag. 
 
De Vlinder: 

o Sophie Schutte (18-12-2013) op de maandag en donderdag. 
o Mees Westra (12-5-2016) op de donderdag en vrijdag. 
o Marco van der Pol (17-12-2012) en Lisa van der Pol (10-6-2015) op de vrijdag. 
o Brent Falkena (5-1-2015) vanaf 13 december op de dinsdag. 
o Eva Ottenhoff (25-4-2016) op de dinsdag. Eva is het zusje van Daniël. 

 

Afscheid 
 Joost Greven is 12 november 4 jaar geworden en gaat door naar de 

basisschool. 

 Josephine de Vries is op 27 november 4 jaar geworden en gaat ook 
door naar de basisschool. 

 Marco v/d Pol neemt op vrijdag 16 december afscheid van de 
Speelhoeve. Hij wordt 17 december 4 jaar. 

 
Wendela Slippens (stagiaire) haar laatste stagedag zal op 16 december zijn.  



 

Geboren: 
 

 
 
Mirte Feenstra (zusje van Jurre) 18-10-2016 
 
 

Marten Greven (broertje van Friso en Joost): 14-10-2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

BELANGRIJKE DATA 

8 december O.C. overleg 20:00/21:30 

15 december Jeltje jarig  

24 december t/m 1 januari Wintersluiting KDV GESLOTEN 

9 januari Teamoverleg 19:00/21:00 

25 januari t/m 4 februari Nationale Voorleesdagen  

30 januari 15 min gesprekken  


