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De laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. Een jaar met een mooie lange warme zomer en een korte 
droge herfst. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief ligt er een dun laagje ijs en sneeuw buiten. Een witte 
kerst zal het helaas niet worden(hoor ik net op de radio). Benieuwd wat de winter ons zal brengen 
volgend jaar. Het jaar 2019 wordt een bijzonder jaar voor de Speelhoeve. We bestaan op 1 februari 20 
jaar! Dit zullen we gaan vieren op zaterdag 18 mei met een gezellige open dag en nog meer activiteiten. 
Hierover volgt later meer, maar bij deze bent u alvast uitgenodigd voor 18 mei. Zet de datum dus vast in 
uw agenda! 

Rest mij nog om u allemaal hele fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedige jaarwisseling. Heel 
veel geluk, gezondheid en plezier voor het nieuwe jaar!! 

 
Training pedagogisch coach 
In navolging op de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) , start ik dinsdag 18 december a.s. met de 
opleiding  Pedagogisch Coach: “Ik coach jou”. Timpaan onderwijs verzorgt deze training. Na een 5 tal 
bijeenkomsten hoop ik in maart 2019 mijn certificaat in ontvangst te mogen nemen, zodat ik voldoende 
gekwalificeerd ben om de pedagogisch medewerker s van de Speelhoeve te kunnen coachen op 
kwaliteit.  Ik heb er veel zin in om me te verdiepen in de diverse manieren van coaching, waarmee we de 
kwaliteit van ons team naar een nog hoger niveau kunnen brengen.    
 
Groet, Marianne 
  
Kinderboerderij 
Wat een prachtige dag was het, zaterdag 6 oktober. 
De dag dat we met de kinderen van de Speelhoeve 
hebben genoten van een gezellige ochtend bij de 
kinderboerderij in Sneek. Het zonnetje begon 
voorzichtig maar al snel was het gewoon warm en 
voelde het als een mooie nazomerdag. De kinderen 
én ouders hebben volgens mij genoten!! Superleuk 
en gezellig om op deze manier met ouders en 
leidsters te genieten van onze spelende kinderen. 
Marianne bedankt!! 
 
Groetjes Anna Ybema  
(oudercommissielid en mama van Lieve en Emy) 



 

*Hierboven een selectie van een aantal foto’s van het uitstapje naar de kinderboerderij. Er zijn veel 

meer foto’s gemaakt. Mocht u interesse hebben in een foto van het uitstapje, stuur dan even een 
berichtje naar Marianne en zij stuurt u een leuke foto. 
 
Huishoudelijke mededelingen 
We vragen uw aandacht voor het toegangshekje bij de Speelhoeve. 
Het hekje staat met regelmaat open. 
Voor de veiligheid van alle kinderen verzoeken wij u het hekje 
achter u te sluiten bij het binnen komen en tevens bij het weggaan.  
 
Daarnaast willen wij de breng- en haaltijden van de kinderen onder 
uw aandacht brengen. Vanaf 7:15 uur mogen de kinderen gebracht 
worden. Het brengen van de kinderen kan tot 8:45 uur.  



 

De laatste tijd merken we dat er toch met regelmaat (zonder opgaaf van reden) kinderen na 8:45 uur 
gebracht worden. Wij willen heel graag om 8:45 uur beginnen met onze dag. Voor een aantal kinderen 
die al vroeg gebracht worden is het moment van binnen komen en weer weggaan van ouders niet altijd 
even fijn. Wij vragen uw begrip hiervoor, alvast hartelijk dank. 
 
 
Geboren       
Rixt Mare Alkema, geboren op 30 september, zusje van Jelco. 
 
 
 

Afscheid van de Speelhoeve.  

Brent Falkena neemt op 18 december afscheid van de Vlinder. 
Seppe Hettinga neemt op 19 december afscheid van de Rups. 
Wende de Vries neemt op 20 december afscheid van de Rups. 
Zij mogen na de Kerstvakantie starten op de basisschool. 
Heel veel plezier en succes toegewenst! 
 
 

 
Welkom op de Speelhoeve 
De Vlinder:  Mare Grainger (4-8-2018), zusje van Elin, op de dinsdag en de woensdag. 
  Daphne Veenstra (12-9-2015) op de maandag. 

 
 
 

De Rups: Sofieke Steenhuis(2-8-2018), zusje van Amarins, op de maandag 
en de dinsdag. 

 
 
 
 

 
 
Nationale voorleesdagen 2019 
 

Voor 2019 is Een huis voor Harry van Leo 
Timmers verkozen tot Prentenboek van 
het Jaar.  Naast dit boek werden negen 
andere prentenboeken gekozen die 
samen de Prentenboek Top Tien van De 
Nationale Voorleesdagen 2019 vormen. 
 
Doelstelling van deze jaarlijkse campagne 
is het stimuleren van voorlezen aan 
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. 
De doelgroep zijn ouders van kinderen 
tussen ½ en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is het 
kind van 3 jaar oud, dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt. 



 

Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te 
lezen tijdens Het Nationale Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij 
voorlezen belangrijk vinden. Of wij op de Speelhoeve ook een bekende 
Nederlander gaan uitnodigen, dat moeten we nog bekijken.  De kinderen 
vinden die persoon dan vaak interessanter dan het boek zelf.  U krijgt 
hierover nog nadere informatie. 
 
 
 

 
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2018 
Enkele weken geleden hebben wij u een vragenlijst toegestuurd in het kader van het jaarlijkse 
klanttevredenheid onderzoek.  Hieronder tonen wij u , met gepaste trots, de resultaten:   
 

Tevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf De Speelhoeve De Speelhoeve Landelijk 

Onderdeel Score Score 

Algemene communicatie en informatie vanuit de opvangorganisatie 
(hoofdkantoor/centraal bureau) 

9.0 8.2 

De assistent leidinggevende - 7.6 

De begeleiding en aandacht voor ontwikkeling 8.5 8.0 

De informatievoorziening over uw kind(eren) vanuit de opvanglocatie 8.6 8.2 

De locatiemanager - 7.6 

De opvanglocatie 9.4 8.4 

De pedagogisch medewerkers 9.0 8.7 

Flexibiliteit en beschikbaarheid 8.6 7.7 

Het aanbod van de opvangorganisatie 8.2 8.0 

Totaal 8.8 8.2 

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

 
 

BELANGRIJKE DATA 

1 december Herhaling EHBO 8:30 /12:00  

3 december Teamoverleg 19:00/21:00 

5 december Sinterklaas  

14 december SinterKerstfeest team   

15 december Jeltje jarig   

24 december Dag voor Kerst 7:15/16:00 

25 december/1 januari 2019 Wintersluiting KDV gesloten 


