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Voorleesdagen 
Op woensdag 24 januari was de start van de 
nationale voorleesdagen. Deze dagen worden 
traditioneel geopend met een voorleesontbijt. 
Alle kinderen en leidsters mochten in de pyjama naar 
De Speelhoeve komen en wij gingen samen 
ontbijten. Sommige kinderen hadden ook nog een 
badjas aan en prachtige pantoffels. Ook de knuffels 
mochten mee, wat een feest. Wat was het gezellig en 
het was zeker genieten. Al die blije stralende 
kindergezichtjes. Er stonden allemaal lekkere dingen op tafel, zoals 
warme croissantjes, melkbroodjes, krentenbolletjes, hagelslag, kaas, 
worst….  
 
Tijdens en na het ontbijt heeft Misa voorgelezen uit nieuwe boeken 
met gebaren en iedereen deed mooi mee. Prentenboek van het jaar 
2018 is "Ssst, de tijger slaapt!" Zeker een aanrader ook voor thuis.  
Andere boeken die wij op De 
Speelhoeve hebben zijn: “Alberts 
boom”, “Gewoon zoals je bent” 
en “Nog even mijn haartjes 
wassen”.  
 
Na het voorlezen hebben we ook 
nog verschillende activiteiten 
gedaan. Die hadden Lolkje en 
Misa speciaal voor deze week 
voorbereid, zoals : Speelgoed bij 
elkaar zoeken op kleur, 
opgeblazen ballonnen weg 
blazen en "wat is er weg? ". 
Hierbij deden we de knuffels van 
de kinderen onder een kleed en 
haalden we er steeds eentje weg. 
De kinderen moesten dan raden 
welke weg is.   
 



 

Voor de volledige prentenboeken top 10, verwijzen wij u naar de website van de Nationale Vooleesdagen: 
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien-2018/ 
 

Ook de knutselwerkjes die passen bij deze week zijn prachtig geworden. Schattige vosjes kunnen jullie op alle 
twee de groepen zien. Gemaakt van een papieren bordje wat oranje   werd geverfd. Oogjes en neus erop plakken 
en klaar. Het was zeker een groot succes.  

                
En niet alleen op de dag zelf maar ook op de andere dagen waren activiteiten gericht op motorische ontwikkeling, 
taal ontwikkeling, sociale ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En deze aspecten gaan we ook tijdens de winter activiteiten aanpakken. Naast 
leuke knutsel activiteiten willen we de kinderen ook laten voelen wat het 
verschil is tussen koud en warm, door middel van ijsblokjes laten voelen en kijken 
wat er gebeurt door ze in een beker op tafel te laten staan.  
 

                        

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien-2018/


 

De eerste knutselwerkjes zijn al gemaakt door de kinderen. Prachtige winterbomen gemaakt met verf-
handafdrukken. De komende weken gaan we nog met veel plezier verder met het thema winter. En wie weet ook 
nog echte sneeuw ontdekken, als het weer het buiten toelaat??   

Groeten van Lolkje en Misa 
 
 
 
Hekje sluiten!  
We merken nog regelmatig dat het hekje , welke toegang geeft tot het 
speelplein aan de voorkant van de Speelhoeve niet consequent wordt 
gesloten.  Voor de veiligheid van uw kinderen, vragen wij u hier 
nauwlettender in te zijn en het hekje altijd te sluiten bij het brengen- en 
halen van uw kind(eren) 
Dank u !  
 
 
Welkom 2018! 
Namens de oudercommissie neem ik jullie kort mee terug naar 2017 en blikken we vooruit op een mooi nieuw 
jaar wat voor ons ligt! Een jaar met opnieuw leuke uitjes en activiteiten die georganiseerd worden door het team 
i.s.m. de oudercommissie.  Een oudercommissie (oc) die bestaat uit Joanke, Sanne, Anna, René, Sybren, Marianne 
(als teamlid) en mijzelf Jurrien.  

Begin 2017 besloot de oc dat de samenwerking met het team versterkt kon worden en werden er banen 
gereserveerd bij de Stolp. Een gezellige avond waarin fanatiek gewerkt werd aan deze samenwerking. Op de baan 
en aan de bar! Een ‘investering’ die z’n vruchten heeft afgeworpen en daarom ook in 2018 herhaald gaat worden!  
 
Er werden plannen gesmeed en in april 2017 kwam de eerste tot uitvoering, de jaarlijkse ouderinformatieavond. 
Een avond die ditmaal georganiseerd werd door 2 oc leden + 2 teamleden.  Spraak en taal was het thema en de 
opkomst was goed! 
 
Later in het jaar hebben we genoten van een heerlijke barbecue. Opnieuw de samenwerking tussen 2 oc leden en 
2 teamleden. De opkomst viel ons enigszins tegen, maar desalniettemin was het een gezellige avond die ook in 
2018 opnieuw op het programma staat! 
 



 

Het jaarlijkse uitje naar de kinderboerderij viel letterlijk in het water, maar wat hebben de kinderen mooi 
gespeeld! Ontzettend fijn om te zien dat er toch een mooie opkomst was, ondanks het weer.  
 
Hieronder een overzicht van activiteiten die door de oc + het team georganiseerd  
gaat worden in 2018! Pak de agenda erbij en noteert u maar...... 
* 17 april Ouderinformatieavond thema volgt zo spoedig mogelijk. 
* 15 juni De jaarlijkse barbecue. 
* 6 oktober Uitje naar de kinderboerderij 
 
Wij hopen jullie in groten getale opnieuw te treffen in het komende jaar en kijken uit naar de samenwerking met 
het team van de Speelhoeve! Mochten jullie als ouders andere leuke initiatieven hebben t.a.v. activiteiten 
met/zonder de kinderen, laat het ons weten! 
 
Met vriendelijke groet namens de oudercommissie,  
Jurrien Bodewes 
 
 
Nieuwe naambordjes 
Op de bedjes van de Speelhoeve hebben we nieuwe 
bordjes (schrijfleitjes) gehangen, waarop we de namen van 
de kinderen kunnen schrijven. Erg handig…. En het staat 
nog leuk ook! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid van de Speelhoeve.  
Daniël Ottenhoff heeft 31 januari afscheid genomen op de 
Vlinder. 
Hero van der Eijk heeft op 5 februari afscheid genomen op de Vlinder. 
Thijs Postema heeft op 8 februari afscheid genomen van de Rups. 
Menno neemt op 1 maart afscheid van de Rups. 
Fabian van Es neemt op 27 maart afscheid van de Vlinder. 
Melissa Blokzijl neemt op 28 maart afscheid van de Rups. 
Heel veel plezier en succes op de basisschool toegewenst! 
 
 
 
Welkom op de Speelhoeve 
De Vlinder: Emy Postma (2-9-2017), zusje van Lieve, op de vrijdag.  
Luc Hoekstra (16-11-2017) vanaf 5 maart op de maandag en de dinsdag. 
 
 
De Rups: Jelka de Vries (15-9-2017), zusje van Wende, op de maandag en de donderdag. 
Femke IJssels (13-9-2017), zusje van Hidde, op de dinsdag hele dag en de woensdagmiddag. 
Oliver van As (27-10-2017) vanaf 27 februari op de dinsdag en de woensdag. 
  



 

Hieronder ziet u een kort overzicht van de belangrijke data in de komende periode. 
Op onze website kunt u de jaarkalender vinden. Hierin staan alle bijzondere data en activiteiten voor het 
hele jaar vermeld. 
 
 

 
 

BELANGRIJKE DATA 

7 februari O.C. overleg 19:30/21:00 

19 februari Teamoverleg 19:00/21:00 

27 februari Ria jarig   

2 maart Uitstapje O.C. met het team   

17 maart EHBO herhaling 8:30/12:00 

22 maart Marianne jarig  

23 maart Chantal jarig  

29 maart Lolkje jarig  

1 en 2 april Paasdagen KDV GESLOTEN 

   


