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Een nieuw jaar is weer aangebroken.  Altijd een moment om vooruit te kijken en goede voornemens na te streven. 
De belangrijkste wens die ik heb voor het komende jaar is dat we allemaal gezond blijven en veel plezier beleven 
aan elkaar.  In de eerste maand van het jaar zijn er weer allerlei activiteiten gedaan met de kinderen en hebben 
we in de “dichte week” de Vlinder opgeknapt.  U leest hierover in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier toegewenst.    
 
“De Vlinder opgefrist” 
In de week dat het kinderdagverblijf gesloten was (tussen kerst en oud- en nieuw) is de groepsruimte van de 
Vlinder een ware opfrisbeurt ondergaan.  Zo zijn (nagenoeg) alle wanden en kozijn opnieuw (wit) geschilderd. De 
bedoeling is dat in bepaalde thema-hoeken een herkenbare kleur wordt gehanteerd (Blauwe hoek, oranje hoek, 
gele hoek etc.).  De ruimte is hierdoor lekker opgeknapt.  Ook is de indeling van de ruimte onder handen 
genomen. Ze is de eettafel verplaatst, waardoor er meer ruimte is voor de doorgang naar de keuken.  Eveneens is 
de grote houten speelhoek verplaatst naar de “steeg” kant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Even voorstellen namens de oudercommissie” 

Ik ben Anna Ybema, 35 jaar en ik woon in Sneek samen met Wouter en 
onze dochter Lieve. In het dagelijks leven ben ik leerkracht op De 
Vuurvlinder in Sneek. Naast mijn werk geniet ik van tijd doorbrengen 
met mijn gezinnetje, afspreken met vrienden, tijdschriften lezen en 
reizen.  

Ik heb me aangemeld voor de oudercommissie omdat het me leuk lijkt 
om op deze manier wat meer betrokken te zijn bij De Speelhoeve. Als 
jullie vragen hebben of zaken die we mee kunnen nemen in de 
oudercommissie dan hoor ik het graag!  

Groetjes Anna 

 

 
Mijn naam is René de Vries en woon samen met mijn vrouw Gerdien en de kinderen Douwe, Josephine en Danae 
in Sneek. Danae gaat op dinsdag en donderdag met plezier naar de Vlinder.  
Aan de oudercommissie neem ik deel omdat ik het wederzijdse contact tussen directie en ouders van belang acht 
voor het goed functioneren van een kinderdagverblijf. 
In mijn dagelijks leven ben ik predikant in de dorpen Boazum, Wiuwert, Britswert, Easterwierrum en Rien. In de 
vrije tijd ben ik graag buiten; de fietstochten ’s ochtends naar de crèche zou ik niet graag missen. Gelukkig is 
Danae nog maar anderhalf… 
 



 

3 + Activiteiten 

Elke middag dat ik werk doe ik samen met de kinderen die niet meer slapen 
activiteiten. Dit om hen te stimuleren in hun ontwikkeling.  Het is een feest 
om dit met de kinderen te doen. Alleen al de reactie als ik binnen kom en ze 
enthousiast aan mij vragen “wat gaan we doen?”  Om te laten zien welke 
activiteiten ik allemaal met ze onderneem, schrijf ik een stukje voor de 
nieuwsbrief. Ik kijk altijd naar de kinderen die er die middag zijn en wat ze 
leuk vinden en wat ze al kunnen. 

Wat doen we: Ik sluit meestal aan op het thema 
waar we op de Speelhoeve mee bezig zijn. We 
oefenen kleuren op alle mogelijke manieren van 
papiertjes waar we mee plakken, spelletjes waar 
kleuren in voor komen,  ik zie ik zie wat jij niet ziet 
en natuurlijk nog veel meer. We tellen, knippen en 
plakken. We bouwen hoge torens tot het plafond en 
verkleden ons in verkleed kleren en houden dan een mode show op de groep. 
Ik geef ook wel peuter yoga in de zaal; beweging voor kinderen op een verhaal waar ze 
zich bewust  van hun lijfjes zijn. We springen als kikkers, we vliegen als vogels, we 
hakken hout en smeren boterhammen op onze benen als een massage. Aan het eind 
liggen we lekker op een matje met een dekentje over ons  heen. Dit is wat er 's middags 
gebeurt als we niet meer slapen. 
 
Ria 

 
 

Thema “Boek-knutselen” 

Na de kerstdrukte en knutsels is het weer tijd voor een ander thema om mee te werken en over te knutselen. 
Normaal gesproken komt na de kerst het thema winter, maar wat is nou winter in Nederland en hoe kun je daar 
leuk over knutselen? Wanten, sjaals en mutsen hebben we al zo vaak gemaakt en alles wat met sneeuw te maken 
heeft is niet zo Hollands aangezien we hier bijna geen sneeuw hebben.  
Daarom hebben we er voor gekozen om het dit keer eens anders te doen. 
We hebben zoveel voorleesboeken waarvan er een aantal favoriet zijn van de kinderen. Deze boeken heb ik er 
tussenuit gepakt om met de kinderen eens wat dieper in de boeken te duiken dan alleen lezen. 
We behandelen iedere week/2 weken een ander boek en hier 
gaan we activiteiten mee doen. 
 
 
We zijn begonnen met het boek “Mama kwijt”.   
Dit boek gaat over een baby uiltje dat slaapt en dan uit zijn nestje 
valt. Zijn dierenvriendjes helpen hem met het zoeken naar zijn 
mama. Uiteindelijk vinden ze haar en krijgen de vriendjes wat 
lekkers bij mama uil en baby uil in het nest. 
 
 
Op beide groepen hebben we de “boom met het nestje” uit het boek in het groot na gemaakt en 
op de muur gehangen. De kinderen hebben een uiltje geknutseld en die uiltjes hebben nu allemaal een plekje in 
een nest in de boom gekregen. Ook de andere dieren uit het boek komen aan de orde, maar  die moeten nog 
gemaakt gaan worden. 
 
 
 
 



 

Ook heeft Ria voor de oudere kinderen, die niet meer 
op bed gaan, een aantal activiteiten die ook iets met het 
boek te maken hebben. Bijvoorbeeld van nummer tot 
nummer een lijntje trekken waardoor er een figuurtje 
ontstaat.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderopvang van wezenlijk belang voor ontwikkeling van het kind 
Vanuit Branchenieuws Kinderopvang • 12 december 2016  
Het ministerie van SZW heeft het rapport 'Effecten van kinderopvang op het welbevinden en de ontwikkeling van 
kinderen: Een overzicht van Nederlands onderzoek' van Lisanne Jilink en Ruben Fukkink gepubliceerd. 
 
In het rapport trekken zij de volgende discussie: ‘Het onderzoek naar de effecten 
van de kinderopvang op Nederlandse kinderen heeft laten zien dat de 
kinderopvang van wezenlijk belang is voor het welbevinden en de ontwikkeling 
van jonge kinderen. Het gros van de uitkomsten wijst erop dat kinderopvang van 
invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van het jonge kind. 
Wetenschappelijk onderzoek van eigen bodem onderstreept hiermee dat de 
Nederlandse kinderopvang van wezenlijk belang is voor de kinderlijke 
ontwikkeling. De gevonden effecten en verbanden zijn niet zeer sterk, maar zijn 
wel systematisch. Deze algemene conclusie, die ook in buitenlandse studies is gevonden, geldt dus (ook) in de 
Nederlandse context waar veel hoog opgeleide ouders slechts part-time gebruik maken van kinderopvang in de 
voorschoolse periode, vaak al vanaf vroege leeftijd.' 
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Welkom op de groep 
De Rups: 

o Marten Greven, 14-10-2016, op de maandag en (tijdelijk) de dinsdag op 
de Vlinder  

 
De Vlinder: 

o Liselot Dijkstra, 2-5-2015, op de maandag ,donderdag en de vrijdag. 
o Sophie Meester, 7-11-2016, op de maandag en de donderdag. 

 

 
Afscheid 

 Afscheid van de Vlinder: Neva Teerenstra heeft op 30 januari afscheid 
genomen. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

BELANGRIJKE DATA 

27 februari Ria jarig  

4 maart EHBO Herhalingslessen 8:30 – 12:00 

6 maart Teamoverleg 19:00 – 21:00 

16 maart Oudercommissie Overleg 19:30 - 21:00 

22 maart Marianne jarig  

23 maart Chantal jarig  

29 maart Lolkje jarig  


