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Het is weer voorbij die mooie zomer….. 
Op het moment dat ik deze nieuwsbrief schrijf, komt de regen met bakken uit de lucht vallen.  Maar goed, we 
mogen niet klagen.  De afgelopen zomer was prima voor wat betreft het aantal zonuren.   Heerlijk lang buiten 
zitten en ’s avonds nog wat kunnen doen. Daar kan ik echt van genieten.   
Zo ook op de Speelhoeve. We hebben heerlijk  buiten kunnen spelen  en van het mooie weer kunnen genieten.  
De Speelhoeve heeft buitenom sowieso een behoorlijke opknapbeurt gekregen. In deze nieuwsbrief leest u daar 
meer over. Tevens zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot het personeel en kondigen we een tariefswijziging 
aan per 1 januari 2020.  De komende week is het “opa en oma week” en afsluitend hebben we ons jaarlijks 
uitstapje naar de Kinderboerderij.  Laten we hopen dat de weergoden ons dan goed gezind zijn.  
 
 

“Rob maakt het hele huisje stuk” 
In de maanden april en mei was Rob (i.v.m. wisseling van baan) bijna dagelijks te vinden op de Speelhoeve en 
heeft hij een aantal klussen opgepakt die we al een tijdje op ons verlanglijstje hadden staan.  Zo was één van de 
wensen om het speelgoedhok op de buitenspeelplaats te vervangen.  Toen Rob op het dak klom om het oude hok 
af te breken, stonden de kinderen vol belangstelling bij het raam te kijken:  “Hij maakt het huisje stuk”, zei Mats.   
Ja, zei Marianne maar hij maakt ook weer een nieuw huis. Let maar eens op…. 
De kinderen vonden het allemaal erg spannend om de sloop van het oude hok en de opbouw van het nieuwe hok 
te volgen. 
 

 



 

Binnen heeft Marianne de deuren op de Vlinder voorzien van een lekkere frisse kleur. Buitenom is de Vlinder 
helemaal geschilderd en zijn de ramen (die lek waren) vervangen. 
 
Ook is het hekje bij de grote boom (gedeelte voor de jongste kinderen) vervangen en zijn er extra palen geplaatst 
waaraan schaduwdoeken gehangen kunnen worden als het te heet wordt in de zon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afscheid van Fardouw 
Helaas moeten wij met ingang van 30 september  afscheid nemen van 
Fardouw.  Ze was nog maar net als invalkracht bij ons komen  werken, 
maar heeft een nieuwe baan gevonden welke haar meer vastigheid kon 
bieden.  Ondanks dat ze het erg naar haar zin had bij de Speelhoeve, heeft 
ze toch dit aanbod aangenomen.  We bedanken Fardouw voor haar inzet 
en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.  
 
 

 
 



 

Even voorstellen… 
Mijn naam is Rosanne Doting, 39 jaar oud en woon samen met mijn vriend Roelof en zoontje Sam (2 jaar) in 

Sneek. Ik werk als jurist bij Wetterskip Fryslân in 
Leeuwarden.  
 
Toen wij dik twee jaar geleden een crèche zochten, 
vielen we meteen voor de Speelhoeve. Wat een 
prachtige plek, met dieren, ruimte en hele lieve 
leidsters. Sam gaat nog steeds met veel plezier naar 
de Speelhoeve.  
 
Door lid te worden van de oudercommissie hoop ik 
een klein steentje bij te dragen aan het goede werk 
van de Speelhoeve. 
 
 
 

 

Tariefwijziging  
Met ingang van 1 januari 2020 zal de Speelhoeve het 
tarief voor de opvang gaan wijzigen . Mede doordat we 
in 2019 geen aanpassingen hebben gedaan, maar toch 
geconfronteerd werden met kostenstijgingen als gevolg 
van de invoering van de Wet Innovatie Kwaliteit 
Kinderopvag (IKK), zien we dat een aanpassing in het 
tarief noodzakelijk is. Zo hebben we het afgelopen jaar 
diverse malen meerdere leidsters hebben moeten 
inzetten vanwege de nieuwe bkr (beroepskracht-
kindratio). Tevens hebben we als organisatie moeten 
investeren in een opleiding Pedagogische 
coach/beleidsmedewerker  (Marianne) en hebben we geïnvesteerd in de verbetering van de opvangruimtes en de 
buitenruimtes. Ook in 2020 verwachten we dat de personeelskosten (lonen en opleidingen) als gevolg van de 
eisen die gesteld worden in de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang,  zullen stijgen. 
  
Naast de aanpassing van het tarief, willen we het aanbod van de opvang ook uitbreiden.  Nu was de Speelhoeve 
50 weken per jaar geopend. In de zomer waren we een weekje dicht en tussen kerst en oud- en nieuw ook.   
Het voordeel hiervan is, is dat de maandprijs lager is (immers de prijs is verrekend op basis van 50 weken).   Het 
nadeel echter, is dat er in die dichte weken geen opvang mogelijk is en ouders naar andere mogelijkheden 
moeten uitwijken.  We zien dat andere kindcentra’s wel deze mogelijkheid bieden en willen hierin meegaan.  
 
Voorgenomen maximum uurtarieven van kinderopvangtoeslag voor 2020 bekend 
Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) heeft de voorgenomen maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag 
voor 2020 bekend gemaakt. De maximaal te vergoeden uurprijzen worden verhoogd met 1,89%, als gevolg van de 
jaarlijkse indexering. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze 
vergoeding (kinderopvangtoeslag) per uur opvang. De maximale uurprijs  voor de kinderopvangtoeslag is voor 
dagopvang vastgesteld op € 8,17  (in 2019 was dit € 8,02) 
 
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexeringspercentage 
voor 2020 is 2,35%. Dit is verwerkt in de kinderopvangtoeslagtabel 2020. De jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat 
de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor zijn er geen inkomenseffecten 
voor ouders. 
 
 



 

Voorstel tarieven per 1-1-2020 
Om ervoor te zorgen dat het tarief in lijn blijft met de kostenontwikkeling  (loonkosten, opleidingen) en het 
aanbod van de overige aanbieders in en rondom Sneek, willen we per 1-1-2020  de tarieven aanpassen en het 
aanbod verruimen door gedurende het gehele jaar (52 weken) opvang aan te bieden: 
 

Hele jaarpakket (o.b.v. 52 weken opvang per jaar) 

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

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

Aanvullende half uren op de verkorte dag  € 4,50 per half uur 

Halve dag 5,5 uren € 8,50 per uur 

 

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

Hele dag 11 uren per dag € 8,00 per uur 

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

Aanvullende half uren op de verkorte dag  € 4,75 per half uur 

Halve dag 5,5 uren € 9,00 per uur 

 
Bovenstaand voorstel is besproken met de Oudercommissie, welke een positief advies heeft afgegeven. Met 
ingang van 1-1-2010 zal dan ook het bovengenoemde tarief worden berekend.    

 
 
Uitstapje oudercommissie met het team 
Vrijdag 20 september jl. hebben we een gezellige avond gehad in de Stolp te Sneek. 
Gezamenlijk met de oudercommissie heeft het team een uur gebowld en daarna hebben we gezellig “geborreld” 
en bij gekletst. Het was een geslaagde avond. 
 

                                 

 
 
 



 

Vanuit het team 
 Lolkje en haar partner Nico hebben 26 juni een gezonde dochter gekregen: Tess! 

Alles gaat voorspoedig en Lolkje zal vanaf 2 oktober weer starten op de woensdag en vanaf 7 oktober ook 
weer op de maandagmiddag. 

 

 Ria gaat vanaf november een middag minder werken. Ria blijft op de maandag en de dinsdagmiddag op 
de Vlinder.  

 

 Jeltje en Patrick verwachten een 2e kindje. Eind december is Jeltje uitgerekend en ze zal als alles goed 
verloopt vanaf 18 november met verlof gaan. 

 

 Op dit moment zijn we druk bezig met het zoeken van een nieuwe invalkracht. Er volgt meer informatie 
zodra de invulling van deze functie rond is. 

 
 

Slaapbeleid 
We merken al een tijd dat er behoefte is aan een duidelijk slaap beleid voor zowel de ouders als het team. 
Hieronder ziet u een overzicht van hoe wij dit stuk beleid in ons pedagogisch plan op gaan nemen: 
 

 Kinderdagverblijf De Speelhoeve hanteert  het volgende slaapbeleid voor de kinderen: 
 Baby’s eigen ritme, afhankelijk van de leeftijd slapen de baby’s 2 of 3 keer per dag. 

 Dreumes/peuter: tussen 11:00 en 13:00 of tussen 12:30 en 15:00.  
 Van 2 tot 3 jaar: tussen 12:30 uur en 15:00 uur. Er is ook de mogelijkheid dat de 

kinderen rusten in de speelruimte. We maken dan gebruik van een stretcher.  

 De kinderen van 3,5 tot 4 jaar: zij blijven in principe wakker. Als de ouders het 
goedvinden dan mogen ze uiteraard slapen. 

 
Het is bij ons op de Speelhoeve een andere situatie dan thuis. Uw kind(eren) krijgt hier meer prikkels en is de 
gehele dag door actief. Wij vinden het belangrijk dat we ieder kind een rust moment kunnen geven.  

 
 
Afscheid van de Speelhoeve.  
Fenna van der Wal en Senne ten Klooster hebben in de zomervakantie 
afscheid genomen van de Speelhoeve! 
 
Mats Jansen neemt 3 oktober afscheid en Lars Boschma neemt op  11 
oktober afscheid. Zij gaan allemaal door naar de basisschool. 
Heel veel plezier en succes toegewenst! 

 
 
 
Welkom op de Speelhoeve 
De Vlinder:  Rixt Alkema (30-9-2018) op de dinsdag- en vrijdagochtend. 
Mels Metz (25-6-2018) op de donderdag en vrijdag. 
Gijs de Wit(8-2-2018) op de donderdag. 
Leva Wolthuizen(23-4-2018) op de vrijdag. 
Eline Schmit Jongbloed(5-6-2016) vanaf 4 oktober op de vrijdag. 
Roos Schmit Jongbloed(9-9-2018) vanaf 4 oktober op de vrijdag. 
Ole Zandstra(9-6-2019), broertje van Arne vanaf 7 oktober op de maandag en de donderdag vanaf 7 november. 

 
   
 



 

 
De Rups: Philip van Asten(9-4-2019), broertje van Sjors, op de woensdag. 

 Esmee Postma(8-4-2019) op de woensdag. 
Boaz ten Klooster(2-6-2019), broertje van Senne en Mare, op de maandag. 
Roos Greven(12-7-2019), zusje van Friso, Joost en Marten, vanaf 7 oktober op de 
maandag, dinsdag en de donderdagochtend. 

 
 
 
 
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 

30 sept t/m 4 okt Opa en Oma week 9:00/11:00  

1 oktober Oudergesprekken  

5 oktober Uitstapje Kinderboerderij 10:00/12:00 

12 oktober Herhaling EHBO 8:30/12:00 

28 oktober Teamoverleg 19:00/21:00  

7 november Mariëtte jarig  

11 november St. Maarten  

18 november Marianne herhaling BHV 13:00/17:00 

20 november O.C. overleg 19:30/21:00 


