
 

Nieuwsbrief                        
  Maart 2020 

Vroege lente…. 
Beste ouder(s), de winter is weer voorbij. We kunnen het niet echt een strenge winter noemen, nauwelijks vorst 
of sneeuw gehad. Veel eerder dan verwacht bloeien er al narcissen, en krokussen. Vogels zijn alweer druk in de 
weer. Benieuwd wat voor lente we krijgen… 
Het afgelopen jaar was voor de Speelhoeve en feestjaar i.v.m. ons 20 jarig jubileum. We hebben op 18 mei een 
prachtige open dag/feest gehad. Veel oude bekenden gezien en nieuwe gezichten mogen ontmoeten. 
Het jaar hebben we echter helaas erg verdrietig moeten afsluiten in verband met het overlijden van mijn vader.  
Hij was al die 20 jaar onze steun en toeverlaat en heeft ons met alles zo ontzettend goed geholpen.  De kinderen 
zagen hem ook vaak en riepen dan “opa boerderij”.  Het voelt nog steeds “leeg” zonder hem op de boerderij  en 
we missen hem dan ook enorm.  Hieronder vindt u het bedankkaartje. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeltje is weer terug 
Afgelopen donderdag was Jeltje weer aanwezig op de Vlinder. Het verlof zit er weer op. Jeltje is vanaf deze week 
op de dinsdag en de donderdag vast aanwezig op de Vlinder. 
Bertina heeft het verlof van Jeltje voor het grootste gedeelte ingevuld. Bertina zal vanaf deze week vast op de 
woensdag en de donderdag op de Vlinder aanwezig zijn. 
Hieronder de indeling van de pedagogisch medewerkers op de Vlinder: 
 
Maandagmorgen Dinsdagmorgen Woensdagmorgen Donderdagmorgen Vrijdagmorgen 

Mariëtte en Misa Jeltje en Misa Bertina en Mariëtte Jeltje en Bertina Mariëtte 
Maandagmiddag Dinsdagmiddag Woensdagmiddag Donderdagmiddag Vrijdagmiddag 
Ria en Misa Jeltje en Ria Bertina en Mariëtte Jeltje en Bertina Marianne 
 

 
Vanuit het team 
 

 Vanaf 2 april gaat een aantal medewerkers vanuit het team starten 
met de cursus ”Werken met Baby’s “ 

 Ayala en Marianne gaan de komende weken met het thema 
“Lente” en “Pasen” aan de slag samen met de kinderen. 

 Het prentenboek van het jaar ”Moppereend” is een groot succes. 
De kinderen zijn erg interactief bezig geweest. Ze hebben prachtige 
regenbogen geverfd en wat hadden ze een plezier dat ze zelf regen 
mochten maken met de plantenspuit!  
“Giraf heeft het koud” hebben we ook veel voorgelezen de laatste 
weken. Alle dieren willen Giraf helpen maar ieder zijn eigen sjaal is 
tekort voor de lange nek van Giraf. Totdat 1 van de dieren alle 
sjaals aan elkaar knoopt en ze zo om de nek van Giraf doet.  
  
 
(Zoek Giraf op de foto….)  



 

Ouderavond 16 april 
Donderdagavond 16 april organiseren we onze jaarlijkse 
ouderavond. 
Deze avond staat in het teken van (kinder) EHBO. Edwin Pietersma 
komt deze avond verzorgen. Edwin traint ons team al jaren op 
EHBO en BHV.  
Ook u als ouder kunt deze avond “beïnvloeden”. Heeft u vragen 
of “ongevallen” die u graag wilt bespreken dan kunt u dat 
aangeven op het aanmeldformulier wat u binnenkort via de 
mail zult ontvangen. 
We hopen op een grote opkomst!   
 

Oudercommissie 
Tijdens de ouderavond zal de oudercommissie ook aanwezig zijn. Vanuit deze commissie zal er ook iets verteld 
worden over wat de oudercommissie precies doet.  
2 x per jaar organiseren wij samen met de O.C.  een activiteit. De kinderboerderij wordt bezocht samen met de 
kinderen. Over de 2e activiteit kunt u binnenkort een kleine enquête via de mail ontvangen. 

 
 
 
Afscheid van de Speelhoeve.  
Oliver van As heeft op 26 februari afscheid genomen van de Speelhoeve.  
Hij is verhuist naar Alkmaar. 
 
Elin Grainger is op 20 februari 4 jaar geworden en gaat nu naar de 
basisschool. 
Op 2 april neemt Isabel Sanz Martinez afscheid van de Speelhoeve. 
Fimme Dijkstra neemt op 9 april afscheid van de Speelhoeve. Alvast heel 
veel plezier toegewenst in groep 1. 
Op 22 april neemt Eva Ottenhoff afscheid op de Vlinder. 

 
 
 
Welkom op de Speelhoeve 
De Vlinder:  
Xavi Bakker (22-9-2019) op de maandag. 
Stijn de Ruiter (22-6-2019), broertje van Thije, op de woensdag. 
   
 

 
De Rups: 
Boaz van der Wal (12-10-2019), op de maandag. 
Nylo Hamersma (12-8-2019) op de dinsdag. 
Anniek Dijkstra (31-5-2019), zusje van Jens en Fimme, op de woensdag en de 
donderdag. 
Liam Witteveen (12-10-2019), broertje van Lynn, op de vrijdag. 
Vesper Bits Jongsma (18-7-2019) op de vrijdag. 
Mara Scheepstra (19-11-2017) op de vrijdag. 

 
 
 
 



 

Samen met Corrie de dieren eten geven. De kinderen vinden het erg leuk om te doen! 
 

 

Corona 
 
Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties. 
GGD Fryslân informeert ons over de te nemen maatregelen en geeft aan dat het op dit moment  
niet nodig is om op het kinderdagverblijf speciale voorzorgsmaatregelen te nemen. 
Mocht dat wel noodzakelijk worden dan zal de GGD hierover informeren. 
 
Wat zijn reisadviezen voor kinderen die naar het buitenland gaan? 
Voor een actueel reisadvies kijkt u op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
Wat zijn adviezen met betrekking tot kinderen die terugkomen uit het buitenland? 
Een vakantie of reis in een gebied waar het nieuwe coronavirus is vastgesteld is, als kinderen geen klachten 
hebben, geen reden om kinderen thuis te houden of te weren van school of kinderdagverblijf.. 
 
Wanneer moet u contact opnemen met de huisarts? 
Kijk hiervoor op de website van GGD Fryslân. Hier vindt u de laatste stand van zaken. 
De huisarts overlegt zo nodig met de GDD. 
De GGD doet zo nodig onderzoek en adviseert over maatregelen zoals hygiëne en thuisblijven. 
 
Moeten kinderopvanglocaties hun deuren sluiten? 
Nee, dat moet en hoeft niet. Als een besmetting geconstateerd wordt, informeert de lokale GGD over de 
consequenties en de te nemen maatregelen voor die 
specifieke plaats of regio. 
 
Wat kunt u zelf doen? 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het 
nieuwe coronavirus te voorkomen 
- zijn hetzelfde als voor de griep en verkoudheid 
- hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- gebruik papieren zakdoekjes 
- was regelmatig je handen met water en zeep 
 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen?utm_campaign=buza-wijsopreis-01-2020&utm_medium=search&utm_source=google&utm_content=ros-search-alg&utm_term=text-multi-device-cpc-performance
http://www.ggdfryslan.nl/


 

Nieuwe keuken op de Vlinder 
 
In december hebben we de keuken in de 
Vlinder vervangen .  De keuken bevat nu ook 
een combimagnetron, waarmee lekkere 
koekjes en/of pepernoten gebakken kunnen 
worden.  Tevens is een mooie koel 
vriescombinatie aangeschaft.  

 
 
 
 
 
 
 

 
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   

29 maart Lolkje jarig  

30 maart Teamoverleg 19:00/21:00 

2 april Training Werken met Baby’s 15:30/21:30 

 
12 april Tweede Paasdag KDV GESLOTEN  

16 april Ouderavond  19:30-21:30 

21 april Corrie jarig  

27 april Koningsdag KDV GESLOTEN 

5 mei Bevrijdingsdag KDV GESLOTEN 


