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De zomervakantie staat weer voor de deur.  Het weer in Nederland is echter nog niet helemaal stabiel. De ene keer is het 
stralend mooi en een paar dagen later komt het weer met bakken uit de hemel. Laten we hopen dat de weergoden ons 
tijdens de vakantie weer goed gezind zijn.  In ieder geval wensen wij u langs deze weg een hele fijne vakantie…. 
 

   
 
 
 



 

Zomeractiviteiten 
Het is weer zomer! Tijd om weer naar buiten te gaan, genieten van het mooie weer. 

- Spelen in de zandbak, zandtaartjes bakken, spelen met water, met blote 
voeten door het gras… 

 
 
 
 
 
 

- Vlieger: kinderen naar eigen creativiteit  ‘’inkleuren’’.  Plakken, kleuren, verven. Stippen met vingers of 

handafdrukken voor de kleine kinderen (voelen van de verf). Voor de grote 

kinderen een uitdaging om in elk vakjes een andere kleur te doen (plakken, 

kleuren, verven). Kleuren benoemen, zelf laten knippen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een leerzame ouderavond 
 
Wist u dat... 
...een goede schaafwond minimaal 10 minuten onder lauw, stromend water goed schoongemaakt moet worden? 
...‘drogen aan de lucht’ uit grootmoederstijd stamt? 
...de gifwijzer zóóóó 2015 is?  
...dit de juiste houding is bij baby’s bij stikgevaar?  
...een vaatwastablet inslikken niet alleen heel smerig is, maar ook nog eens  
fikse schade kan aanrichten?  
 
Allemaal zaken die voor mij toch redelijk nieuw waren. Natuurlijk maak je een 
schaafwond goed schoon, maar eerlijk gezegd liet ik deze wondjes ook aan de 
lucht drogen  En de vaatwastabletten liggen bij ons niet naast de rozijntjes, 
maar dat het bruiseffect van zo’n tablet zoveel schade kan aanrichten?! 
En die gifwijzer heb ik dus gewoon nog in de keukenla liggen! Vond dat ding er 
altijd wel héél ingewikkeld uitzien; ene keer moet je water toedienen, andere keer juist melk of helemaal niks geven! Blij om te 
weten dat je tegenwoordig bij inname van iets, dat zeker niet in het buikje van je kind thuishoort, je gewoon 112 belt en dat 
deze je direct doorverbindt met het gifcentrum! 
 
Dit en nog veel meer heb ik geleerd tijdens de jaarlijkse ouderavond die plaatsvond op 7 april jl. Een interessant thema; Kinder 
EHBO. Een thema waar ik meer over wilde weten en ik was niet de enige. Samen met een heleboel andere ouders, hebben we 
geluisterd naar de ins en outs omtrent Kinder EHBO. De betreffende meneer die de avond leidde (ben z’n naam even kwijt) 
had veel foto’s mee ter ondersteuning en kon er, gezien het thema, een luchtige leerzame avond van maken! 
Bedankt Speelhoeve! 
 
Jurrien Bodewes  
 
 
 
 



 

Wij, de pake en beppe van Twan en Giel, vonden de kinder ehbo cursus zeer waardevol. We hebben veel nieuwe tips geleerd 
over wondverzorging, maar ook over koelen van brandwonden en ingrijpen bij verstikking. Fijn dat de Speelhoeve deze cursus 
heeft aangeboden en dat pake’s en beppe’s ook welkom waren! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Paddenstoelen bos van Vigo”   “Een gezonde traktatie van Sebastián” 

 
 
Facturen voortaan per e-mail 

Sinds juni 2016 maakt Kinderdagverblijf de Speelhoeve gebruik van het administratiesysteem 
KDVNet.nl.  Middels dit systeem is het mogelijk om sneller en efficiënter de 
plaatsingsovereenkomsten samen te stellen, de weekplanning in kaart te brengen (rekening 
houdend met de juiste kind-leidster ratio) en kunnen de maandelijkse facturen voortaan per e-
mail verstuurd worden.  Naast de kostenbesparing (porto) was dit ook een wens, welke uit het 
laatste klanttevredenheidsonderzoek naar voren is gekomen.  
In de (nabije) toekomst is het ook mogelijk om als ouders in te loggen en zelf vakanties en 
eventuele extra opvangdagen aan te vragen. Maar eerst wille we even ervaring op doen met 
het systeem, waarna we geleidelijk alle, voor ons zinvolle, mogelijkheden gaan “uitrollen”.    
 

 

Personeelszaken 
o Vakantieplanning 

Nog één week en dan starten de schoolvakanties. Ook de leidsters gaan genieten van een welverdiende vakantie. 
Voor de komende weken kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd, hetzij op de Vlinder of op de Rups. 
Dit wordt u ’s ochtends verteld.  
 

o Ziekte 
Helaas zal Ayala voor onbepaalde tijd niet aanwezig zijn op de Speelhoeve. Ze heeft last van een peesontsteking in haar arm 
en kan niet op de groep werken. Het is afwachten hoe snel het herstel zal gaan 
maar we hopen dat het voorspoedig zal zijn. 
 

o Stagiaire(s) 
Afgelopen vrijdag heeft Marije haar stage bij ons op de Rups afgesloten. Marije 
heeft ruim een jaar stage bij ons gelopen. Samen met de kinderen van de 
donderdag en de vrijdag hebben we een plaat geknutseld voor haar. 
Tevens heeft ze een voorleesboek gekregen over “Rupsje Nooit genoeg”. We 
zullen Marije gaan missen!  
 
Komende woensdag zal de laatste dag zijn voor Aicha Cherrada. Aicha is een 3e 
jaars leerlinge van het Nordwin College te Sneek. Het is een beroeps oriënterende 
stage geweest. We vinden deze vorm van stage lopen erg belangrijk. Zo kunnen de 
(jonge) leerlingen kennis maken met het werkveld. 
Op deze manier hopen we dat ze een duidelijk beeld krijgen wat het werken in de 
kinderopvang inhoud. Dit zal hun keuze voor een vervolgstudie eenvoudiger 
maken. 

http://www.kdvnet.nl/?gclid=Cj0KEQjw5Ie8BRCJ9fHlr_bH24cBEiQAkoDQcU6fo92FDh0DdhTYJvkuTE7b1oHdrXhYXFBNjD9cazIaAvz28P8HAQ


 

 
Ook voor het komend schooljaar hebben we (in ieder geval) 2 stagiaires. Op de vrijdag zal er een 3e jaars leerlinge van het 
Nordwin College komen. 
Ze heet Wendela Slippens. Wendela start op 16 september met haar stage op de Vlinder.  
 
Amber Voolstra is een leerling van de Friese Poort te Sneek. Amber volgt de SPW-opleiding. 
Amber zal op de donderdag en de vrijdag op de Rups stage komen lopen. 
 
Het is erg leuk om deze twee meiden weer terug te zien op de Speelhoeve. Jaren geleden als kind op de groep en nu als 
stagiaire! 
 

Geboren 
 

o 3 april   Isabel Sanz Martinez, zusje van Sebastián. 
o 25 april   Eva Ottenhoff, zusje van Daniël. 
o 5 mei   Melle Weissenbach, broertje van Jens. 
o 6 mei   Amy Lemstra, zusje van Gwen. 
o 9 mei   Mathijs Greven, broertje van Bastiaan. 
o 31 mei   Falk Terpstra, broertje van Marin. 

 
 
 

Welkom op de groep 
Welkom op de Vlinder:   
Liam Kanon (14-12-2012) op de maandagmorgen en dinsdags de hele dag. 
Elin Grainger (20-2-2016) op de dinsdag. 
 
Welkom op de Rups:      
Isabel Sanz Martinez (3-4-2016) op de maandag en de woensdag. 
 
 

 
Afscheid op de Vlinder:   
Jesper ten Bloemendaal is op 15 mei 4 jaar geworden. 
Mees Dek neemt op 12 juli afscheid. 
Juliëtte Folkers neemt op 3 augustus afscheid. 
Silvan de Jong, Vigo Metz en Gwen Lemstra nemen op 26 augustus afscheid. 

                                                  
Afscheid op de Rups: 
Zonne Baier is op 26 juni 4 jaar geworden.     
Tim Jansen neemt op 25 augustus afscheid 
Hidde Hettinga neemt op 26 augustus afscheid. 

                                                
Ook voor deze kinderen alvast heel veel plezier toegewenst op de basisschool! 

 
 

Maximum uurprijzen 4 procent hoger, toeslag ouders omhoog  
 

De maximum uurprijzen gaan in 2017 met 4 procent omhoog. Ook gaat de toeslag voor verschillende groepen ouders 
omhoog. Dit staat in het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017. 
Het ministerie van SZW heeft het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, met daarin de plannen voor de kinderopvangtoeslag 
in 2017 gepubliceerd. Een definitief besluit wordt naar verwachting medio september/oktober gepubliceerd. 
 
Maximum uurtarieven: reguliere indexatie 2017 + inhaal bezuiniging 2012 
Het kabinet wil de maximum uurtarieven in 2017 met in totaal ruim 4 procent verhogen tot de volgende bedragen: 
Dagopvang: € 7,18 
Buitenschoolse opvang: € 6,69 
Gastouderopvang: € 5,75 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/besluiten/2016/05/27/ontwerpbesluit-kinderopvangtoeslag-2017


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 
27 juni Teamoverleg 19:00/21:00 

23 juli Misa Jarig 

8 t/m 12 augustus Zomervakantie KDV GESLOTEN 


