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Bij het schrijven van deze nieuwsbrief schijnt er een heerlijk voorjaarszonnetje. Lente kom maar op! 
De afgelopen periode hebben we af en toe mogen proeven van de winter. Een klein beetje sneeuw, dun laagje ijs en 
vervelende ijzel… dat zorgde voor een lastige start van de dag op dinsdag 5 januari jl. Gelukkig komen dit soort calamiteiten 
niet heel vaak voor. We hebben samen met het team overleg gehad hoe we het beste en het snelste alle ouders kunnen 
bereiken in geval van zo’n calamiteit. Mocht er zich weer eens een calamiteit voordoen dan zullen wij alle ouders in ieder 
geval een mail sturen. Tevens zetten we een melding op de facebookpagina van de Speelhoeve. Te allen tijde mag u bij twijfel 
contact opnemen met Marianne Hamersma tel. 06-12833231. 
 

 
Even voorstellen, nieuw lid in de oudercommissie  
Hallo allemaal, mijn naam is Klaas-Pieter Majoor, 36 jaar en getrouwd met Kasia Majoor. Sinds November 2015 zit onze 
kleine Alek op de Speelhoeve. Alek is de derde boef op een rij in ons gezin, wordt in maart 1 jaar oud en heeft alle kenmerken 
van de jongste . Onze oudste twee zijn in de periode 2010 tot en met 2014 met heel veel plezier te gast geweest op de 
Speelhoeve. Sinds de oudsten naar school gaan hebben we helaas niet vaak tijd meer voor een kop koffie in de ochtend, 
voorheen bleven we nog wel eens hangen… (daar weten de leidsters alles van, ahum).  
 
Nu Alek weer op de opvang zit werd ik benaderd om weer in de oudercommissie plaats te nemen, dat doe ik bijzonder graag. 
Ik vind het belangrijk dat de stem van ouders (namens de kinderen) goed vertegenwoordigd wordt richting het management 
team van de Speelhoeve. Of het nu gaat om Hygiëne, Pedagogisch beleid of bedrijfsvoering van de Speelhoeve: het gaat 
uiteindelijk om een veilige plek voor onze kinderen waar zij zich met plezier kunnen ontwikkelen. Vandaar dat ik ook bij de 
derde graag weer deelneem in de oudercommissie. Schroom niet om contact op te nemen, graag zelfs!  
 
Bij vragen, opmerkingen of suggesties kunnen je je altijd richten tot oudercommissie@despeelhoeve.nl . Meer informatie 
over belangenverenigingen van ouders in de kinderopvang is te vinden op http://www.boink.info 

mailto:oudercommissie@despeelhoeve.nl
http://www.boink.info/


 

 
 
Geboren: 

o Ziva Oppewal, zusje van Boaz op 13 januari 2016 
o Novah van der Eijk, zusje van Hero op 17 januari 2016 

 
 

 
 

 
 
Ouderavond 
Donderdagavond 7 april organiseren we onze jaarlijkse ouderavond. 
Binnenkort krijgt u meer informatie over het thema maar noteer alvast de datum im uw agenda. 
We hopen op een grote opkomst!! 
 
 

Afscheid van de Speelhoeve: 
o Ella Boot heeft op 22 februari afscheid genomen van de Speelhoeve. Ze gaat naar de basisschool.  
o Djenna van der Werf is op 26 februari 4 jaar geworden. Zij gaat ook door naar school. Haar zusje Maud heeft ook 

afscheid genomen. 
o Xavi van Olphen is verhuisd en heeft ook afscheid genomen van de Rups. 
o Thijs Postema heeft ook afscheid moeten nemen van de Speelhoeve i.v.m. gezondheidsproblemen. 
o Arne Jacobsen was dinsdag 1 maart voor het laatst. Ook hij gaat door naar de basisschool. 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Welkom op de groep 
De Rups: Mats Jansen (3-10-2015), broertje van Tim, op de maandag, dinsdag en de 
donderdag. 
Lars Boschma (9-10-2015) op de woensdag en de vrijdagochtend. 
Juleine (20-5-2014) op de maandag en de vrijdag vanaf 14 maart. 
 
De Vlinder: Jelco Alkema (6-3-2015) op de dinsdag- en woensdagochtend.                                                       
Ziva Oppewal (13-1-2016), zusje van Boaz, op de donderdag vanaf 24 maart. 
Liselot Dijkstra (2-5-2015) op de woensdag.  

 
   
 

EHBO training 
20 februari heeft het team van de Speelhoeve weer een 
ochtend vullend EHBO programma doorgenomen. Er 
werden scenes bedacht uitgevoerd en beoordeeld. Dit 
leverde veel “ongelukken” op en zorgde voor 
“bloederige” taferelen. Denk hierbij aan een frontale 
botsing op de fiets met een flinke “aardbeienjam” 
bloedneus als gevolg. Hier werd door de dames goed op 
gereageerd en adequaat gehandeld. Het niet veilig 
ophangen van verjaardags-slingers werd ook 
gedemonstreerd. 
Het was een leuke en wederom leerzame ochtend. 
    
 

Cursus Babygebaren 
Er worden binnenkort weer een aantal cursussen “Babygebaren” in de Speelhoeve georganiseerd. De eerste cursusdatum is 
woensdag 16 maart om 20.00 uur.  Meer info is op www.zeghetmetjehandjes.nl  te vinden. De totale prijs voor 3 avonden is 
normaal € 80,00 maar speciaal voor de ouders van de Speelhoeve wordt de cursus aangeboden voor € 70,00 en de partner 
kan gratis mee.  
 
Groep C: maart 2016 
Cursusdag 1: 16 maart 
Cursusdag 2: 13 april 
Cursusdag 3: 11 mei 
* Tijd van alle 3 cursusdagen:  
20:00 – 21:30 

 
Groep D: april 2016 
Cursusdag 1: 21 april 
Cursusdag 2: 12 mei 
Cursusdag 3: 2 juni 
* Tijd van alle 3 cursusdagen:  
20:00 – 21:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zeghetmetjehandjes.nl/


 

Voor u gelezen in het vakblad “Kinderopvang”, maart 2016: 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 

Voetje, voetje, voetje 
Voetje, voetje, voetje                                                       
in je mooie schoen 
Ik ga lopen, lopen, lopen,  
Lopen op mijn voeten 
Stampen, stampen, stampen, 
Stampen op mijn voeten.      
Springen, springen, springen,     
Springen op mijn voeten.                                                      
En rennen, rennen, rennen, rennen, en...... STOP!   

               Voetje, voetje, voetje 
  
 
Als we naar buiten gaan met de kinderen en 10 paar schoentjes aan moeten trekken zou het fijn zijn als de schoentjes niet al 
te moeilijk aan gaan. We zouden het prettig vinden als jullie daar wat rekening mee zouden willen houden met de keus van 
de schoentjes. Ook proberen we de kinderen vanaf drie jaar hun eigen schoenen aan te laten trekken. Als de schoentjes dan 
te  moeilijk aan gaan, lukt dat ze niet. Laarzen zijn natuurlijk ook prima. Die trekken ook vaak makkelijker aan.  
 

                                                                                                                 

 
 

 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 
10 maart O.C. overleg 20:00/21:30 

14 maart Teamoverleg 19:00/21:00 

22 maart Marianne  

23 maart Chantal  

28 maart Tweede Paasdag KDV GESLOTEN 

29 maart Lolkje  

7 april Ouderavond 19:45/21:30 

21 april Corrie  

27 april Koningsdag KDV GESLOTEN 

5 en 6 mei Hemelvaartsdag + vrijdag KDV GESLOTEN 


