
 

Nieuwsbrief  
                              September 2020 

 

Nazomeren 
Het is op dit moment prachtig nazomerweer. 
Lekker nagenieten van een mooie zomer. Ondanks alle (Corona)maatregelen hebben we er toch een fijne zomer 
van kunnen maken op de Speelhoeve. De kinderen hebben het erg naar de zin gehad. Genoten van het spelen 
met water tijdens de warme dagen en voor de te warme dagen  in de grote zaal. 
De vrijdaggroep en de woensdaggroep hebben een uitstapje gemaakt naar onze buren. Stadsboerderij de Sibbe. 
Ze hebben het erg leuk gehad. Een sfeerimpressie vindt u hieronder. 
 

 

 

 

 

 
               

 

 



 

                

        

 

 

                       
 

 

 



 

Nieuw lid gezocht 
De oudercommissie van de Speelhoeve is op zoek naar een nieuw lid. Op dit moment bestaat de oudercommissie 
uit 4 leden. Zowel de Rups als de Vlinder is vertegenwoordigd. Lijkt het je leuk om 4x per jaar te vergaderen en 
iets meer over de Speelhoeve te weten te komen? Ook mag je meedenken en adviseren over het beleid. Heb je 
interesse stuur dan een berichtje naar oudercommissie@despeelhoeve.nl 
 
 

Activiteiten jaarkalender 
Helaas kunnen we de “Opa & Oma week”  en ons jaarlijkse 
uitstapje naar de kinderboerderij  niet door laten gaan i.v.m. 
Corona.   We vinden dit natuurlijk erg jammer en hopen dat we 
in 2021 deze activiteiten wel weer kunnen laten doorgaan. 
 
Of de 15 min. gesprekken die voor 6 oktober a.s. staan gepland, 
doorgaan hoort u eind deze week van mij. We zijn aan het bekijken 
hoe we dit logistiek op een juiste en veilige manier kunnen uitvoeren. 
 
 

Werken met baby’s 
Op 1 oktober a.s. zullen Mariëtte, Corrie, Misa en Marianne de training “Werken met baby’s” afronden. 
De 1ste twee trainingen hebben we online gevolgd en op 3 september zijn we voor het eerst live bij elkaar 
gekomen in Assen. De training wordt verzorgd door Timpaan Onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan de 
emotionele ondersteuning van de baby/kind, respect voor autonomie, structuur en continuiteit, zeggen wat je 
doet en benoemen wat je ziet, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties.    
Het is de bedoeling dat het gehele team dit certificaat behaald. Vanaf 2025 is dit wettelijk verplicht. 

  
 
 

 

Nieuwe invalkracht 
Eind oktober zal Charysa gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe 
invalkracht. Vorige week hebben we een vacature uitgezet en we hebben al een aantal reacties mogen 
ontvangen. Zodra er een keuze is gemaakt zal diegene zich aan u voorstellen! 
 
 

Wijzing tarief per 1-1-2021 
De voorgenomen stijging van het (fiscaal)maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag 2021 is bekend 
gemaakt. De maximum uurprijzen worden in 2021 verhoogd met 3,50%. Dit is gebaseerd op de verwachte loon- 
en prijsontwikkeling voor 2021 (2,98%). Daarnaast is een correctie toegepast op de indexering in 2020 (0,52%) 
omdat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2020 naar boven is bijgesteld. 

Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang 

Maximum uurprijs 2020 2021 

Dagopvang € 8,17 € 8,46 

Buitenschoolse opvang € 7,02 € 7,27 

Gastouderopvang € 6,27 € 6,49 

 
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. De 
toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoogd met 2,07 procent . 
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Om ervoor te zorgen dat ons tarief in lijn blijft met de kostenontwikkeling  (loonkosten, opleidingen), volgen wij 
per 1-1-2021  de voorgestelde indexering  van 3,5% , waardoor de tarieven met ingang van 1-1-2021 als volgt 
zullen zijn: 
 

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

Hele dag 11 uren per dag € 7,75 per uur 

Verkorte dag 8 uren per dag € 8,30 per uur 

Aanvullende half uren op de verkorte dag  € 4,65 per half uur 

Halve dag 5,5 uren € 8,80 per uur 

 

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

Hele dag 11 uren per dag € 8,30 per uur 

Verkorte dag 8 uren per dag € 8,80 per uur 

Aanvullende half uren op de verkorte dag  € 4,90 per half uur 

Halve dag 5,5 uren € 9,30 per uur 

 
De wijziging van het uurtarief is op 16 september besproken met de oudercommissie, welke een positief advies 
heeft uitgebracht.   
 
 

Welkom op de groep 
De Vlinder:  Jesper Sijbrandij (21-6-2019) op de donderdag.  
  Mees Croes (11-5-2019) op de vrijdag. 
  Marthe Mulder (6-3-2020), zusje van Thijs, op de maandag en dinsdag. 
  Fien Huizinga (6-7-2018) op de dinsdag, woensdag en vrijdag. 
  Tinka Bootsma (13-6-2020) op de dinsdag en vrijdag. 
  Vanaf 21 oktober Vida Wolthuizen (5-6-2020), zusje van Leva, op de woensdag. 
  Vanaf 22 oktober Fedde de Wit (28-5-2020), broertje van Gijs, op de donderdag. 

 
De Rups: Aron Kooistra (23-3-2020), broertje van Mae en Suus, op de maandag, dinsdag en de donderdag. 
 Boreas Voogsgeerd (5-1-2018) op de dinsdag en vrijdag. 
 Lou IJsselmuiden (9-3-2020), zusje van Sef, op de woensdag, donderdag en de vrijdagochtend. 
 Vanaf 6 oktober Kjeld Rijpstra (23-11-2018) op de dinsdag-, woensdagochtend en donderdag. 
 Vanaf 19 oktober Lisa Hofman (19-2-2020) op de maandag. 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA 

1 oktober Training “Werken met Baby’s” 15:30 – 21:30 uur 

6 oktober 15 minuten gesprekken 

 

 

19 oktober Teamoverleg 19:00 – 21:00 uur 

7 november Mariëtte jarig  

9 november Marianne BHV herhaling 13:00 – 17:00 uur 



 

                  
 

 Op ontdekkingsreis in het hoge gras!
 

                 


