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De vakantie ligt al weer een tijdje achter ons en we maken ons op voor de herfstperiode.  Qua weer misschien niet 
altijd het meest populaire jaargetijde, maar de natuur is wel prachtig met al die herfstkleuren.   
 
Herfstthema 
Corrie heeft dit jaar het thema Herfst op zich genomen en zowel 
binnen als buiten activiteiten uitgewerkt. Als hoofd thema heeft 
ze de verhalen van Bo en Babs gebruikt. Bo is een hond en Babs 
een muis. Hier hebben we 4 boeken van die met de jaargetijden 
te maken hebben. Corrie heeft voor beide groepen Bo en Babs 
van hout gemaakt. Daarnaast heeft ze ook verschillende 
kledingstukken gemaakt. De kinderen mogen een kleinere 
variant van Bo en Babs van papier op een keukenrol maken. Ook 
hier maken ze kleertjes voor. Kijk gerust even op de groep hoe 
het er uit ziet allemaal. 
Daarnaast hebben ze regenwolken gemaakt en de laarsjes voor in de regen.  Buiten hebben de kinderen bladeren 
gezocht en die hebben we aan een draad geregen en op de groep en in de gang bij de thematafel opgehangen.  
Ook mochten de kinderen bloembollen planten in de plantenbakken in het prieel.  Hieronder een kleine impressie 
van het thema Herfst. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Even voorstellen…          
Als nieuw lid van de OC stel ik me bij deze graag even voor. 
Ik ben Sybren, heit van Jens en Fimme, die op de Rups zitten, 
en partner van Linda. Ik ben geboren en getogen in Sneek, 
heb een zestal jaren in Groningen gewoond en ben toen 
teruggekomen naar Friesland. Na jaren in Jutrijp te hebben 
gewoond wonen we sinds vorig jaar in Ysbrechtum.  
 
Ik heb bouwkunde en bouwmanagement gestudeerd in 
Groningen en heb daar mijn compagnon ontmoet, waarmee 
ik architectenbureau KP.Larchitect run. Daarnaast heb ik een 
eigen bouwmanagementbureau, waarin ik particulieren en 
bedrijven begeleid in het bouwproces, of dit nu om een 
aanbouw of volledig nieuw bedrijfspand gaat. Echte 
uitdagingen vind ik in duurzaam en bio-based bouwen.  
 
In mijn vrije tijd sport ik graag (badminton,  zwemmen) en 
we hopen binnenkort als gezin weer meer te gaan zeilen. Ik 
ben een echte filmfanaat en breng daarnaast graag vooral 
veel tijd met onze jongens door. We werken allebei bewust 
weinig zodat we veel thuis kunnen zijn en dat bevalt goed. De 
dagen op de Speelhoeve vormen een welkome afwisseling voor de jongens. Ik vind het leuk om inspraak te 
hebben in voor mij belangrijke dingen; daarom ben ik bestuurslid van de badmintonvereniging en nu dus ook lid 
van de OC.  
 
 
De Kinderopvang in Rutte III 
Na een langdurige formatie zijn de vier partijen eruit: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben het Regeerakkoord 
2017-2021 gepresenteerd. Het uiteindelijke akkoord bevat 54 pagina’s, waarin natuurlijk ook voor de 
kinderopvangsector relevante punten staan. Wij zetten de belangrijkste punten voor de kinderopvang voor u op 
een rij. Daarnaast hebben wij ook een aantal arbeidsmarktpunten uit het akkoord benoemd die vooral in 
algemene zin voor ondernemers van belang zijn. Wij hebben hiervoor gebruik gemaakt van het overzicht van de 
maatregelen voor de arbeidsmarkt van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. 
 

 Het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag. 

 Er wordt structureel 170 miljoen uitgetrokken voor versterking van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie 
(VVE), daar wordt een aanbod van 16 uur per week voor kinderen met een achterstand mee gerealiseerd. 

 Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de 
verdeling wordt geactualiseerd. 

 Het nieuwe kabinet ziet het voorstel ‘directe financiering’ als een kansrijke richting om verder te werken 
maar is van mening dat zorgvuldigheid vereist is vanwege de ‘ingrijpendheid’ van de wijzigingen.  

 De Ouderparticipatiecrèches (OPC's) houden hun bestaansrecht.  

 Gezinnen worden ondersteund met een verhoging van de kinderbijslag (250 miljoen euro) en het kind-
gebonden budget (bijna 500 miljoen euro extra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Werkzaamheden 
Zoals in de nieuwsbrief van juni was aangekondigd, is de 
Rups in de zomervakantie geverfd. De wanden en plafonds 
zijn heerlijk fris wit geschilderd. De ruimte is er weer mooi 
van opgeknapt. 
 
Op de Vlinder hebben we een schuifpui geplaatst, waardoor 
de kinderen en de leidsters gemakkelijk vanuit de keuken 
naar de buitenspeelplaats kunnen.  Ook deze verbouwing 
was zeer geslaagd. 
 

 

 
 

                                      

 

Chantal en Gerard hebben een dochter…en Hidde een zusje… 

Op 13 september is Chantal bevallen van een mooie dochter, welke de naam 

Femke draagt.  Na een wat moeizame start gaat het nu goed met haar. Ook 

met Chantal gaat het steeds beter. Ze hoopt na haar (zwangerschaps)verlof 

vanaf 9 januari weer aanwezig te zijn op de Speelhoeve.    

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Nieuwe bewoners in de konijnenflat 
De konijnenflat heeft sinds een paar weken nieuwe bewoners erbij 
gebreken.  Drie mooie konijnen, afkomstig van de boerderij van Rob en 
Marianne (De Kliuw), zijn hier naartoe verhuisd.  Ze kunnen het prima 
vinden met de andere konijnen en de kinderen vinden ze ook heel 
lief…. 
 
 
Trouwerij Jeltje 
Op 14 juli trouwden Jeltje en Patrick.  De leidster hebben met elkaar 
kunnen organiseren dat ze samen met de kinderen naar het stadhuis 
konden om Jeltje en haar kersverse man toe te zwaaien en te 
feliciteren . 
Jeltje had natuurlijk nooit verwacht dat alle kinderen bij het stadhuis 
zouden zijn. Ze vond het dan ook geweldig! 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitstapje naar de kinderboerderij 
(geschreven door Linda Pool, moeder van Jens en Fimme) 
Daar sta je dan, op zaterdagochtend op de kinderboerderij, terwijl het pijpenstelen regent..  De herfst was in alle 
hevigheid losgebarsten.  
Hoewel we enthousiaste reacties hadden gekregen op de uitnodiging, verwachtten we met dit weer niet al te veel 
opkomst. En het duurde ook even, pas tegen half elf begonnen de kinderen met ouders binnen te druppelen. En 
wat bleek? Ook met enorme hoosbuien is de kinderboerderij een fantastische speelplek. De schuur met 
speelzolder maakte natuurlijk veel goed, want hier werd heerlijk ongestoord gespeeld terwijl de (enigszins 
verkleumde en verregende) ouders beneden een bak koffie of thee dronken en met elkaar kletsten. Maar ook 
buiten, zelfs in de regen, was de speeltuin populair. Vooral het watereilandje, inclusief flinke plassen water, was 
een succes: in een mum van tijd stonden de kinderen tot aan de enkels, of bij de echte waaghalzen, tot aan de 
knieën in het water. Een enkel kind waagde, al dan niet gewapend met paraplu, nog een rondje om wat dieren te 
bekijken- die wisten echter ook wel beter, en schuilden massaal tegen de regen.  
Uiteindelijk eindigde iedereen dan ook in de lekker warme schuur, waar gesmuld werd van limonade, koek en 
zelfs ijs- want ijs is altijd lekker, nietwaar?   



 

 

Geboren  
Emy Postma, zusje van Lieve, op 2 september 2017 
Femke IJssels, zusje van Hidde, op 13 september 2017 
Jelka de Vries, zusje van Wende, op 15 september 2017 
 
 
Opa&Oma - Pake&Beppe week  

                                      



 

De opa's, oma's/ pakes en beppes kwamen in groten getale op visite bij de Speelhoeve. Eerst mocht er kennis 

gemaakt en gespeeld worden. Daarna aan tafel voor koek en drinken terwijl de opa's en oma's en pakes en 

beppes lekker aan de koffie zaten en wij aan tafel zaten met drinken en koek. Het thema was "Job gaat naar de 

crèche". We hadden liedjes geleerd van hoofd, schouders, knie en teen en van de maneschijn. Die zongen we in 

koor en dat ging al heel goed!  We lazen het boekje van Job gaat naar de crèche. We gingen even plassen en zijn 

toen met z’n allen gaan buiten spelen en laten zien wat we allemaal buiten kunnen doen. 

Nu weten  de opa's en oma's en pakes en beppes precies hoe het op de crèche gaat bij ons. Het was heel leuk dat 

er zoveel kwamen.  

Groeten van Ria 

Nieuwe invalkracht 
Graag stellen wij u voor aan onze nieuwe invalkracht: Linda Brinkhuis-Sterk. Linda 
zal vanaf november ingewerkt worden. Linda is moeder van 2 kinderen, Timon en 
Daphne. Daphne heeft ook op de Speelhoeve gezeten. Dus Linda was zelf al 
bekend met de Speelhoeve. Ze werkt op dit moment 2 dagen per week bij Patyna. 
Ze heeft ervaring opgedaan binnen de kinderopvang bij een kinderdagverblijf in 
Sneek. Wie weet treft u haar een keer op de groep. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Afscheid van de Speelhoeve.  
Mart Lepstra neemt op 14 november afscheid. 
Hij wordt 16 november 4 jaar en gaat door naar groep 1. 
Yestin Piersma neemt op 24 november afscheid van de Speelhoeve. 
 
 
 
Welkom op de Speelhoeve 

 
De Vlinder: Jimte Hiemstra (29-6-2017) op de maandag en de donderdag. Gaat 
binnenkort van de donderdag naar de dinsdag. 
Ylan Twijnstra(18-5-2017), broertje van Aram, op de dinsdag, woensdag en donderdag. 
Sam Jansma (16-5-2017), op de donderdag en vrijdag. 
 
De Rups: Mare ten Klooster(4-4-2017), zusje van Senne, op de maandag. 
Job Wijnja(20-5-2017) op de woensdag. 
Koen de Jong(7-5-2017), broertje van Pieter, op de woensdag en donderdag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 november liedjes.. 
 
Kijk mijn lichtje (wijs van “vader Jacob”)  
Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje 
zelfgemaakt, zelfgemaakt,  
en vanavond mag ik, en vanavond mag ik, 
laat op straat, laat op straat. 
 
Sint Maarten 
Sint Maarten Sint Maarten  
De koeien hebben staarten  
De meisjes hebben rokjes aan  
Daar komt Sint Martinus aan 
 
11 November 
Elf november is de dag, 
dat mijn lichtje 
dat mijn lichtje 
Elf november is de dag 
Dat mijn lichtje branden mag 
 
 
Planning kerstvakantie 
Mocht u al plannen hebben gemaakt rond de kerstdagen en/of jaarwisseling en heeft dit gevolgen voor de 
aanwezigheid van uw kin(eren) op de Speelhoeve, geef dit dan even aan ons door. Op die manier kunnen we onze 
bezetting hierop aanpassen. Bij voorbaat dank! 

 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA 

7 november Mariëtte jarig  

11 november St. Maarten  

18 november EHBO herhaling 8:30/12:00  

27 november Teamoverleg 19:00/21:00 

5 december Sinterklaas  

14 december O.C. overleg 19:30/21:00 

15 december Jeltje jarig  

25 dec t/m 1 jan 2018 Wintersluiting KDV GESLOTEN 

   

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/7d/98/a9/7d98a96d2059e342476898d91b90b368.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/pin/398498267019593908/&docid=txtTWrzkSoATJM&tbnid=mdWORL88AemoRM:&vet=10ahUKEwjf07L4nKDXAhULWhoKHaZaA4IQMwhZKCowKg..i&w=315&h=472&bih=606&biw=1438&q=sint maarten lampionnen&ved=0ahUKEwjf07L4nKDXAhULWhoKHaZaA4IQMwhZKCowKg&iact=mrc&uact=8

