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Lente  
De lente leek wel zomer. Het mooie weer betekende lekker veel tijd ombuiten te spelen. Hierdoor werd er iets 
minder geknutseld. Nu hadden we een blote voetenpad bedacht. De kinderen liepen door zand, over 

bubbeltjesfolie, door water, over schapenwol,  
schuurpapier, over een mat ect. Je hoorde de 
kinderen zeggen  dat iets lekker zacht was aan de 
voeten, het bubbelfolie wat knapte onder de 
voetjes vonden sommigen een beetje spannend. 
Het beton was lekker warm van de zon. Zand en 
water o wat leuk…. 
    
Als knutsel hebben we kistjes  omgetoverd in 
vrolijke 
vogelhuisjes. 
Allereerst wat 
zagen en boren 
als voorbereiding 
en dan verven en  

versieren door de 

kinderen. Eerst werden ze serieus geverfd door 
de oudsten. Daarna beplakt met foam-
stickertjes van vogels en bloemen. Als ze 
allemaal klaar zijn worden ze buiten op de 
Speelhoeve  opgehangen.  
 
 
Als aanvulling op de vogelhuisjes konden ze ook 
vogeltjes knutselen. Eerst lijm erop smeren  en dan  
veertjes erop plakken. Dit was wel wat, want de veertjes plakken ook aan je 
vingers. De vleugels even kleuren en eventueel inknippen. Aan een touwtje  kan 
het vogeltje vrolijk in de tak hangen. Een beetje  wind zorgt er voor dat ze wat 
heen en weer beweging.  
                                    
 
Corrie & Ria 
 



 

 
 
Wijziging tarieven 
Met ingang van 1 oktober 2018 gaan wij de tarieven voor de opvang wijzigen.  Sinds 1 januari 2017 heeft  De 
Speelhoeve haar tarieven niet meer verhoogd.  In de afgelopen periode zijn er echter wel stijgingen geweest van 
de loonkosten (als gevolg van de nieuwe CAO Kinderopvang).  Tevens is door de overheid middels de Wet 
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) een pakket aan beheersmaatregelen opgelegd waardoor er door 
kindercentra extra geïnvesteerd moet worden in personeelsbezetting en opleidingen.  
Het voorstel voor de nieuwe tarieven is voorgelegd aan de oudercommissie en zij heeft hierop een positief advies 
afgegeven.  De tariefstructuur zal vanaf 1-10-2018 als volgt zijn: 
 
 

Hele jaarpakket (o.b.v. 50 weken per jaar) 

Hele dag 11 uren per dag € 6,95 per uur 

Verkorte dag 8 uren per dag € 7,50 per uur 

Aanvullende flexibele uren 
op de verkorte dag 

  € 3,90 per half uur 

Halve dag* 5,5 uren € 8,00 
  

Schoolwekenpakket (o.b.v. 41 weken per jaar) 

Hele dag 11 uren per dag € 7,50 per uur 

Verkorte dag 8 uren per dag € 8,00 per uur 

Aanvullende flexibele uren 
op de verkorte dag 

  € 4,10 per half uur 

Halve dag* 5,5 uren € 8,55 
*minimale afname is 2 dagdelen 

 
 
 
 
 



 

Ouderavond 
Jaarlijks organiseren we op De Speelhoeve een ouderavond. Dat was ook dit jaar het geval, alleen was de avond 
deze keer iets anders georganiseerd dan de voorgaande jaren. 
Van tevoren hebben we op de groepen verschillende filmpjes gemaakt van de kinderen op verschillende 
momenten van de dag (eten, drinken, spelen, ruziën enz... ) De filmpjes zijn gericht op de nieuwe wet IKK en het 
thema is "het kind staat centraal". 
Op de avond zelf lieten we de filmpjes zien en kwamen ouders en leidsters daarover in gesprek. Het bleek dat 
ouders het ook heel leuk vonden eens een kijkje te nemen achter de schermen. De opkomst was groot en de 
reacties waren positief. 

Er is over de avond ook een vlog gemaakt en via deze link kan iedereen die nog eens bekijken.  
 

 
Zomervakantie 
We kijken allemaal weer reikhalzend uit naar de zomervakantie.  Lekker op vakantie. Even weg van de dagelijkse 
drukte en stress en gezellig met elkaar leuke dingen doen. 
 
Veel mensen trekken naar het zuiden en zoeken de zon op. Maar pas op, voor de kinderen is veel zon niet altijd 
goed . Hieronder hebben we een aantal tips: 
 
Petjes en t-shirts – De hoofdhuid is erg kwetsbaar. Een hoedje of petje zorgt voor bescherming van het hoofd van 
je kind. Bedek een spelend kinderlijfje tijdig met een T-shirtje.  
Baby's in de schaduw - Houd een baby voortdurend in de schaduw en pas op voor oververhitting. Als een 
koortsige baby zich slap gedraagt, of gaat overgeven, dan is het raadzaam om een arts te bezoeken. 
Bescherming - Kinderen tussen de zes maanden en de drie jaar zijn iets minder gevoelig voor de zon dan baby’s. 
Zij kunnen gerust een tijdje (ongeveer een half uur) in de zon spelen. Het is wel belangrijk dat je ze goed 
beschermt, door dezelfde maatregelen te treffen als bij een baby. Smeer je kinderen op tijd in: liefst een half uur 
voordat ze de zon in gaan. Doe dit royaal, een dunne laag houdt het UV-licht namelijk minder goed tegen. Smeer 
na elke 2 uur. Ook als de kinderen uit het water komen, moeten ze weer opnieuw worden ingesmeerd. Wees 
trouwens extra voorzichtig tussen 11 en 3 uur, dan is de zon het sterkst. Trek je kind op tijd een T-shirt aan. 
Kinder-zonnebrilletjes - Het is goed om de ogen te beschermen tegen de inwerking van UVA en UVB-stralen. Deze 
stralen zijn ook schadelijk voor kinderogen. Er zijn genoeg kinder-zonnebrilletjes te krijgen. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KDVDeSpeelhoeve/videos/1826225560776636/


 

Tomke voorleesochtend 
Op donderdag 7 juni kwam Hetty Groninger (voor het 3e achtereenvolgende jaar) voorlezen over de avonturen 
van “Tomke” De kinderen vonden het erg leuk en begrepen best wel veel van het verhaal wat werd voorgelezen. 
Er zijn nog boekjes over, mocht u interesse hebben vraag er gerust naar op de groep. 
Helaas kon er deze week niet iedere dag iemand komen om voor te lezen. Hoewel de voertaal bij De Speelhoeve 
Nederlands is, willen we op deze manier ook aandacht besteden aan de ontwikkeling van de Friese taal. 
 

             

 

 
 
Afscheid van de Speelhoeve.  
Evi de Vries heeft op 13 april afscheid genomen op de Vlinder. 
Juleine Wadman heeft op 18 mei afscheid genomen op de Rups. 
Sebastian Sanz Martinez heeft op 13 juni afscheid genomen van de Rups. 
Marijn ten Bloemendaal neemt op 30 juli afscheid van de Vlinder. 
Hidde IJssels neemt op 1 augustus afscheid van de Rups. 
Pieter en Koen de Jong nemen op 2 augustus afscheid van de Rups. 
Jens Dijkstra neemt op 3 augustus afscheid van de Rups. 
Heel veel plezier en succes op de basisschool toegewenst! 
 
Welkom op de Speelhoeve 
De Vlinder: Sef de Vries (1-3-2018), broertje van Evi, op de woensdag en de 
donderdag. 
 
De Rups: Jesse Blokzijl (14-2-2018), broertje van Melissa, op de woensdag en 
vanaf november ook op de maandag. 
 
 
 
 
 



 

Onderhoud aan de tuin 
 
Onlangs op een rustige vrijdagmiddag hebben Corrie en Mariëtte de buitenruimte voor de jongste kinderen onder 
handen genomen. Al het onkruid is weer tussen de rubber tegels verwijderd.  Het ziet er weer keurig uit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ayala jarig 
Op 25 juni was het een bijzondere dag. Ayala werd namelijk 50 jaar. Uiteraard hebben we dit samen met de 
kinderen gevierd. “Sarah” moest natuurlijk op de stoel staan, zodat ze kon worden toegezongen.  Ook hadden de 
kinderen mooie clowntjes beplakt voor haar en een mooie vlag gemaakt met hand- en voetafdrukken. 
 

          
 



 

Barbecue 
Vrijdagavond 15 juni was het weer zover, de jaarlijkse barbecue bij de Speelhoeve. Het team 

van de Speelhoeve, Sybren en René achter de barbecue die voor een lekker stukje vlees op 
ons bord zorgden en de aanwezige ouders maakten dat we buiten in het zonnetje, met 
een drankje in de hand, een hele leuke avond hebben gehad.  

Tot volgend jaar!  
 
Groetjes Anna 

 
Geboren 

 
14 februari :   Jesse Blokzijl (broertje van Melissa) 
1 maart:   Sef de Vries (broertje van Evi) 
7 maart:   Liam Hiemstra (zoontje van Jeltje) 
2 mei:    Bjarne ten Bloemendaal (broertje van Jesper en Marijn) 
17 mei:   Thijs Nooitgedagt (broertje van Sarah) 
17 mei:   Anna Wiersma (zusje van Twan en Giel) 
27 mei:   Suus Kooistra (zusje van Mae) 
25 juni:   Mels Metz (broertje van Vigo en Veere) 
 
Prietpraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BELANGRIJKE DATA 

9 juli Teamoverleg 19:00/21:00 

23 juli Misa jarig  

6 t/m 10 augustus Zomervakantie KDV GESLOTEN  

10 september Teamoverleg 19:00/21:00 

De Alpaca’s zijn gesnoeid, 
vertelt Jurre. Bedoel je niet 
geschoren?  Nee, ze zijn 
gesnoeid 

Pieter: Ayala , waarom heb 
je allemaal gaatjes in je 
haar?  
(hij bedoelt haar krullen) 

Hidde:  Ayala heeft last van 
haar rimpels 
 
(hij bedoelt ribben) 


