
 

Nieuwsbrief                        
Maart 2019 

Verrassing!!! 
Vrijdagmorgen 1 februari begon mijn dag als een normale vrijdag. Samen met Corrie de groep opstarten. Taart, traktatie voor 
de kinderen mee genomen. De kinderen mochten deze dag verkleed op de Speelhoeve komen i.v.m. het 20 jarig bestand. 
Jelco kwam als Bob de Bouwer binnen en Amy was als prinses gekomen. Om 8:30 kwamen Charysa en Chantal ook op de 
groep. Even een kort overleg hoe we de ochtend wilden gaan invullen. Misa kwam voorlezen i.v.m. de activiteit rondom de 
nationale voorleesdagen. “Een huis voor Harry”. Om 9:00 uur gingen de kinderen luisteren en kijken naar het verhaal. 
Aansluitend de voorleestrom en op naar de zaal voor het actieve gedeelte 
rondom het verhaal. 
Ik bleef op de groep met Bas. Bas dronk lekker zijn fles leeg en aansluitend 
maakte ik het een en ander klaar voor het eet en drinkmoment met de 
kinderen. Totdat Charysa terug kwam uit de zaal en mij vroeg om mee te 
komen naar de zaal; “de kinderen hebben zulke leuke dingen gedaan met 
Harry”, dat moet je  even zien zei ze. Ik nietsvermoedend mee naar de zaal en 
toen ik binnen stapte stonden daar allemaal ouders en 
kinderen…..Hieperdepiep Hoera!!  
Wat een enorme verrassing. Het team had dit allemaal geregeld zonder dat ik 
het in de gaten heb gehad. Taarten gemaakt, ouders uitgenodigd, veel 
geknutseld met de kinderen en ook nog een cadeau geregeld! Een prachtig 
speelhuisje voor op het plein. Na de koffie en taart en alle mensen die er 
waren begroet te hebben naar buiten voor de onthulling van het cadeau.  
Wat een “emotionele” ochtend! ’s Middags thuis met een kopje thee de 
ochtend nog even door me heen laten gaan! Ik wil mijn team, alle ouders, 
kinderen, mijn ouders, Rob, Petra, heel erg bedanken voor dit grote cadeau!  

 
 
 
 
 

 

             
 
 
 



 

 
Geboortenieuws 
Lolkje en haar partner Nico verwachten eind juni begin juli hun eerste kindje.  
De vervanging voor Lolkje tijdens haar verlof wordt nog ingevuld. 
 
 
 
Even voorstellen… 
Vanaf 1 april hebben we een nieuwe invalkracht binnen ons team. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 
 
Mijn naam is Fardouw Bosma-Rieskes, geboren in 1961 in Groningen en 
opgegroeid op een boerderij. Ik ben getrouwd en wij hebben 3 kinderen en wij 
wonen al ruim 30 jaar in Sneek.  
In 1983 heb ik de opleiding ‘Leidster Kindercentra’ gevolgd en in 2004 de 
opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Buiten mijn jarenlange ervaring in de 
kinderopvang, heb ik tevens 16 jaar gewerkt in de zorg. Ik kijk er echt naar uit om 
als invalkracht te gaan werken op kinderdagverblijf de Speelhoeve. Wat mij zeer 
aanspreekt in de Speelhoeve is de kleinschaligheid en de opvang van de kinderen 
in een prachtige omgeving.  
Mijn hobby’s zijn lezen, tuinieren, knutselen en muziek.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fardouw 

 

 
Nationale Voorleesdagen:  “Een huis voor Harry” 

De Nationale voorleesdagen is een jaarlijks terugkomende, landelijke 
festiviteit. Ook de Speelhoeve doet daar ieder jaar aan mee. De manier 
waarop dat ingevuld wordt wisselt, maar de leidraad blijft altijd: het 
voorlezen.  
Dit jaar hebben Ria en Misa deze activiteit georganiseerd, en het was 
super. Het thema was dit jaar het boek “Een huis voor Harry” van de 
schrijver Leo Timmers.  
 

Op de Vlinder werd dit boek voorgelezen aan de wat oudere kinderen (natuurlijk met gebaren). Na het verhaal 
kregen de kinderen allemaal een muziekinstrumentje en op de 
muziek van “rommeldebom de voorleestrom” liepen ze in optocht 
naar de grote zaal. Daar stond ’n parcours voor ze klaar, een soort  
speurtocht: ze mochten op zoek naar Harry!  
 
Harry is een poes die nog nooit buiten is geweest. Op ’n dag 
ontmoet hij bij het raam het vlindertje Vera en hij besluit tikkertje 
met haar te gaan spelen. Al achtervolgend raakt hij verder van huis 
en uiteindelijk is hij verdwaald. Het verhaal vertelt verder over zijn 
zoektocht naar zijn huis en de kennismaking met andere huizen 
(grote en kleine, hoge en lage, rijtjeshuizen...).  
 
Klik hier op de link naar het filmpje  en geniet van de belevenissen 
van de kinderen op deze zoektocht naar het huis van Harry.  

  
Groeten van Ria en Misa 

 

http://www.despeelhoeve.nl/wp-content/uploads/2019/03/Huis-voor-Harry.mp4


 

Huishoudelijke mededelingen 
 Er staat nieuwe informatie op de website omtrent “wat er mee moet naar het kdv”. Klik hier om naar het 

document te gaan.  

 
 De volgende dagen is kinderdagverblijf De Speelhoeve in 2019 gesloten: 

 
Datum Feestdag 

Maandag 22 april Tweede Paasdag 
Maandag  27 april Koningsdag 
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei Hemelvaartsdag + vrijdag 
Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag 
Maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus Zomersluiting 
Woensdag 25 december 2018 t/m woensdag 1 januari 2020 Wintersluiting 

 
 Misa neemt een langere periode van verlof op , en wel van 1 april t/m 2 mei. 

 
 
“Waar is Beer” en “Gulzige Geit” 
Op dit moment zijn we bezig met activiteiten rondom 2 andere boeken uit de prentenboekentop 10 van 2019. Te 
weten “Waar is Beer” en “Gulzige Geit”. In het boek van “Waar is Beer” gaat het om Haas en Beer die 
verstoppertje gaan spelen. Beer is heel groot en verstopt zich op plekken die heel zichtbaar zijn voor Haas. Op het 

laatste verstopt hij zich onder het dekbed en kan 
Haas hem niet vinden. Wat erg leuk is in dit boek 
is dat er iedere keer tot 10 wordt geteld. Het 
zichtbaar en onzichtbaar verstoppen. Naar 
aanleiding van dit boek hebben we een aantal 
(cognitieve) activiteiten opgepakt met de 
kinderen. Herkennen van cijfers, het tellen van 1 
tot 10. Begrippen als voor/achter, onder/boven 
benoemen en ontdekken. Verstoppertje spelen 
met de kinderen. Een aantal dingen onder een 
kleed leggen en dan iets weghalen zonder dat de 
kinderen dit zien. Laten raden wat er weg is.  
                                        
“Gulzige Geit” gaat over een geit die van alles 
opeet van verschillende dieren van de boerderij 
maar ook de onderbroek van de boer en de 
schoen van de boerendochter. Door dit alles 

wordt Geit ziek. Ze ziet, groen, geel, blauw en rood van dit 
alles. Daarna gaat het iedere dag iets beter met Geit totdat 
ze de volgende zondag begint te knabbelen aan de laars van 
de Boer….. 
Prachtig boek om het met de kinderen te hebben over wat 
je wel en niet kunt/moet eten. 
De kinderen kleuren hun eigen geit en plakken daar 
verschillende dingen bij die hun geit heeft gegeten. 
Kijk gerust bij uw kind op de groep. Er zijn al een aantal 
mooie “tafereeltjes” gemaakt rondom dit verhaal. 
       
 
Groeten Ayala en Marianne  

 

http://www.despeelhoeve.nl/ouders/documenten/wat-moet-er-mee-naar-het-kdv-2019/


 

Geboren       
 Elbrich Dijkstra, geboren op 11 februari , zusje van Liselot. 

 
 

 Finn Meester, geboren op 18 februari, broertje van Sophie. 
 
 

Afscheid van de Speelhoeve.  
Sarah Nooitgedagt en Mae Kooistra hebben op 21 februari afscheid genomen van de Speelhoeve. Beide dames 
zijn 4 jaar geworden! 
Jelco Alkema is ook 4 jaar geworden en heeft op 8 maart afscheid genomen. 
Heel veel plezier en succes toegewenst op de basisschool! 
Voor Lynn Boekema duurt het ook nog maar een paar weken voordat ze afscheid 
neemt. 2 april zal haar laatste dag bij ons zijn. 
Danae de Vries neemt op 25 april afscheid. 
Stijn de Jong en Liselot Dijkstra nemen op 3 mei afscheid. 
Amarins Steenhuis neemt op 7 mei afscheid van de Speelhoeve. 
 
 

Ouderavond op 9 april 
Op dinsdagavond 9 april organiseren wij weer de jaarlijkse informatieve ouderavond bij de Speelhoeve. 
Vanaf 19:30 is de inloop met een kopje koffie of thee. 
Na eerst wat “huishoudelijke mededelingen” zal de avond verder verzorgd worden door Edwin Pietersma. We 
sluiten de avond om 21:30. 
 
Edwin is al heel wat jaren de vaste trainer voor onze EHBO en BHV lessen. 
Hij zal deze avond invulling gaan geven aan veel voorkomende (kinder) 
ongevallen. Een ongelukje zit in een klein hoekje en hoe kun je dan als 
ouder/verzorger het beste eerste hulp bieden.  
 
Dit jaar willen we alle ouders de gelegenheid geven om een introducee mee te nemen. Dit kan iemand uit de 
familie zijn maar dit mogen ook andere bekenden zijn (buren, vrienden etc.). Wij vinden het prettig om van 
tevoren te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten. U kunt zich opgeven via een mail naar 
info@despeelhoeve.nl onder vermelding van uw naam en met hoeveel personen u wilt komen. Tevens kunt u 
aangeven wat u graag wilt weten over (kinder)EHBO. Dit kunnen wij dan terugkoppelen naar Edwin zodat hij dit 
kan toevoegen in zijn voorlichting.  
 
Wij hopen op een grote opkomst!   

 
Welkom op de Speelhoeve 
De Vlinder:  Bas Hogeveen (29-10-2018) op de dinsdag, woensdag en vrijdag. 
   
 
 
 

De Rups: Nore Osinga (4-10-2018) op de dinsdag en donderdag. 
    Felipe Bernaldo des Quiros (22-5-2017) op de woensdag en vrijdag. 

Lynn Witteveen (15-12-2017) op de vrijdag. 
Sjors van Asten (11-9-2017) op de woensdag. 
Tymen Dijkstra (1-8-2018) op de woensdag en donderdag. 

 
 

https://www.edwinpietersma.nl/
mailto:info@despeelhoeve.nl


 

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 

22 maart Marianne jarig   
23 maart Chantal jarig  
29 maart Lolkje jarig  
9 april Ouderavond  19:30/21:30  
21 april Corrie jarig   
22 april Tweede Paasdag KDV GESLOTEN 


