Nieuwsbrief
Maart 2017
Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is het prachtig lenteweer. Voor het eerst dit jaar is de
temperatuur boven de 20 graden uitgekomen. Heerlijk! Alles staat weer in bloei en wordt weer groen. Ook het
uur is er weer bij… dus ‘s avonds langer licht. Ik hou daar van.
Ook op de Speelhoeve zijn we al druk bezig met het voorjaar. Zo hebben we zonnebloemen geteeld en plantjes
gepland. De kinderen vonden het reuze interessant. In de nieuwsbrief leest u hierover.
Ook is er rondom de Speelhoeve weer het nodige werk verzet. Zo zijn de bomen langs het parkeerterrein onlangs
gesnoeid, is het pad langs het gebouw van de Vlinder opnieuw bestraat (waarmee alle kuilen verwijderd zijn) en is
de oprijlaan van De Speelhoeve voor een deel opnieuw geasfalteerd . Kortom… alles staat er weer netjes bij en we
zijn klaar voor de lente !

Zelf plassen…..
Wij hebben de laatste tijd allemaal stoere kinderen die graag zelf willen
plassen. De meeste kinderen kunnen dit zelf heel goed. Broek uittrekken
lukt ze….., dan komt het hemd. Helaas, dit gaat niet, het is een ROMPER.
Vandaar deze vraag namens de kinderen én de leidsters:
Mogen wij een onderbroek en hemd aan??
Alvast bedankt.

Van buitenbed naar konijnenflat
Een buitenbed (“Lutjepot”) wat al een tijdje niet meer gebruikt werd, omdat de deurtjes niet meer goed sloten, is
recentelijk door “Opa” verbouwd tot een heuse “Konijnenflat” en staat in de steeg tussen de Rups en de Vlinder.
Maar niet alleen konijnen wonen in de flat, ook “Scoop” de cavia woont op de bovenverdieping. Heel gezellig
allemaal. De kinderen kunnen ze mooi van achter het glas volgen.

Even voorstellen namens de oudercommissie…
Mijn naam is Joanke Wiersma, getrouwd met Arjen en trotse moeder van
Twan en Giel. De jongens gaan met veel plezier naar de Speelhoeve (de
Vlinder). Voor Twan is het nog maar twee maanden dan gaat hij al naar
school.
Ik ben werkzaam als onderwijskundige bij ROC Friese Poort in Sneek. In mijn
vrije tijd stap ik graag op de fiets met de jongens, probeer ik af en toe een
boek te lezen en met sporten ga ik binnenkort weer beginnen. 😊
Na de enthousiaste verhalen van Jurrien en Sanne over de oudercommissie
heb ik mij ook aangemeld. Ik wil graag meedenken en adviseren over het
beleid van de speelhoeve en nu niet vanuit de rol als onderwijskundige, maar
als moeder.
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën voor de oudercommissie? Ik hoor het graag! Je kan ook gebruik maken van
het e-mailadres van de oudercommissie: oudercommissie@despeelhoeve.nl

Hallo ouders ,
Mijn naam is Sanne van Rossum. Ik ben moeder van Hero (3) en Novah (1), We wonen in Sneek samen met hun
vader Maarten en zijn actief in de watersport. Hero en Novah zitten samen op de Vlinder.
Ik ben kortgeleden toegetreden tot de Oudercommissie. Dit omdat ik graag mijn 'steentje' wil bijdragen op de
plek waar ik mijn kinderen naartoe breng, door in groepsverband een schakel tussen organisatie en ouders te
vormen. Te kunnen sparren met elkaar om er zo samen voor te zorgen dat zaken goed lopen en dat we met z'n
allen tevreden zijn en trots op deze mooie plek. Jullie kunnen ons, en dus ook mij, altijd aanspraken wanneer je
ergens tegenaan loopt.
Met vriendelijke groet,
Sanne van Rossum

Prietpraat

Marin heeft een T-shirt aan.
“Ik heb korte armen”

Hidde zegt tegen
Ayala: “Jij hebt
mooie krullen en ik
heb haar”

Aiden heeft proef
gedraaid op de
basisschool. “Er zijn
wel 50 klassen. Veel
groter dan hier!”
Er is iets gevallen.
“O jee” , zegt Eva.
“In wel honderd
mega stukjes”

Plantjes planten

We zitten aan tafel
en Mats is het niet
eens met zitten.
Pieter doet een arm
om Mats heen en
zegt “Papa werken”

Bastiaan: “we
drinken thee,
frambozen thee. Ik
wil graag wat bruine
bonen thee”

Werkzaamheden aan het pad….

Klanttevredenheidsonderzoek
Onlangs heeft u van kinderopvang.tevreden.nl een mail gekregen met hieraan gekoppeld een
klanttevredenheidsonderzoek. Graag willen wij weten hoe u over onze dienstverlening denkt en of u ons
kinderdagverblijf ook zou aanraden aan anderen. Wij verzoeken u dan ook de vragenlijst te beantwoorden, zodat
wij samen met ons team kunnen werken aan nog meer tevreden klanten.

Geboren: Zondag 26 maart is Thijler Boot geboren. Broertje van Ella en Auren

Hoe gaat het met…..
Misa is al een geruime tijd niet aanwezig op de Speelhoeve.
Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op en is ze aan het re-integreren.
We bouwen de uren per week langzaam op en zoals het nu gaat zal Misa in de week van 24 april weer volledig
aanwezig zijn op de maandag gehele dag, dinsdag- en donderdagmorgen.
Chantal werkt op dit moment ook niet op de groep. Ze is in verwachting maar heeft last van Hyperemesis
Gravidarum. Een extreme vorm van misselijkheid en daarbij geeft ze veel over.
Chantal is nu 15 weken in verwachting.
Op de dinsdag vervangt Jokelien haar en op de vrijdagmorgen vervangt Jeltje haar.
Voor de woensdagmiddag is er geen vaste vervanger voor haar. Jeltje en Djura wisselen dit af.

Zonnebloemen planten
Corrie en Lolkje hebben met de kinderen zaadjes van de zonnebloem geplant. Het is leuk om samen met de
kinderen het groeiproces te volgen. Inmiddels zijn de zaadjes veranderd in kleine plantjes en staan ze niet meer in
de “zaaibak” maar in glazen potjes. Zodra de plantjes groot genoeg zijn, worden ze in de ontdekkingstuin in de
grond gezet en zullen we zien wie uiteindelijk de grootste zonnebloem heeft gekweekt.

Welkom op de Vlinder
Thijs Postema (20-2-2014) op de vrijdag. Vanaf 4 mei zal Thijs van dag en van groep wisselen.
Thijs komt dan op de donderdag op de Rups.
Evi de Vries (18-4-2014) op de maandag.
Yteke de Beer (15-1-2017), zusje van Elbrich, vanaf 25 april op de dinsdag.

Welkom op de Rups:
Senne ten Klooster (26-6-2015) op de maandag vanaf 3 april.

Afscheid van de Vlinder:
Lisa van der Pol heeft op vrijdag 3 maart afscheid genomen.
Maggie Gillissen heeft op 14 maart afscheid genomen. Maggie is 22 maart 4 jaar geworden.
Twan Wiersma wordt 25 april 4 jaar en neemt op donderdag 13 april afscheid.
Afscheid van de Rups:
28 maart heeft Aiden Boekema afscheid genomen. Aiden wordt 29 maart 4
jaar.
30 maart neemt Eden Lankester afscheid.
31 maart neemt Anna Smook afscheid. Anna wordt 2 april 4 jaar.
7 april neemt Florine Steenhuis afscheid. Florine wordt 11 april 4 jaar.
Eva Kalter neemt op 5 mei afscheid van de Speelhoeve.
Eva gaat dan ook door naar de basisschool.

Buitenspeelgoed weer speelklaar gemaakt






Het protocol “Wat te doen bij ziekte” is met het team besproken en herschreven. De aangepaste versie
kunt u vinden op de website (Ouders»Documenten)
Wij willen u dringend verzoeken het toegangshekje te sluiten bij het brengen en halen van uw
kind(eren).
We starten om 8:45 uur met het dagprogramma. Graag zouden wij dan iedereen binnen willen hebben.
Wilt u hier rekening mee houden?
Er wordt met regelmaat eigen speelgoed meegenomen. Niet elk speelgoed is geschikt voor alle
leeftijden. In het kader van de veiligheid, vragen wij u liever niet eigen speelgoed mee te geven.

BELANGRIJKE DATA
14 april
17 april
20 april
21 april
27 april
5 mei
8 mei
14 mei
14 mei
20 mei
25 + 26 mei
28 mei

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Ouderavond
Corrie jarig
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Teamoverleg
Jokelien jarig
Moederdag
Uitstapje team
Hemelvaartsdag + vrijdag
Charysa jarig

KDV geopend
KDV gesloten
19:30 – 21:30
KDV gesloten
KDV geopend
19:00 – 21:00

KDV gesloten

Meivakantie
24 april t/m 28 april is het meivakantie. De Speelhoeve is dan gewoon geopend. Mocht u toch op vakantie gaan
en uw kind niet komen brengen, dan zouden wij dit graag van u vernemen i.v.m. onze planning.

