
 

Nieuwsbrief december 2021 
 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021. 
Een bijzonder jaar wederom. Zaterdagavond 18 december hebben we te horen gekregen dat we t/m 14 januari 
2022 weer in een strenge lockdown zitten. Dit zal voor iedereen een erg vervelend bericht zijn geweest. 
De kinderopvang blijft echter de komende weken gewoon open. De BSO en de scholen zijn wel gesloten. 
Mocht u er toch voor kiezen om uw kind(eren) niet naar de Speelhoeve te brengen, dan kunt u dit doorgeven aan 
Marianne Hamersma, bereikbaar via mail op info@despeelhoeve.nl of middels WhatsApp (06-12833231).  
 
Verder in deze nieuwsbrief kunt u een verslag lezen van de sinterklaas activiteiten, stelt een “nieuwe” collega zich 
voor en komt een andere collega weer terug van zwangerschapsverlof. Veel leesplezier en alvast hele fijne dagen 
gewenst en we hopen op een gezond, warm en liefdevol nieuwjaar! 
 
Even voorstellen… 
Ik ben Djura van der Schoot. Een achternaam die jullie misschien wel herkennen! Want ik ben een dochter van 
Ayala! Ik ben 28 jaar en woonachtig in Sneek samen met mijn vriend. Sommigen van jullie heb ik al mogen 
ontmoeten of kende ik nog. Want de Speelhoeve is geen onbekende plek voor mij! 

5 jaar geleden ben ik bij de Speelhoeve gekomen als invalkracht en heb dit 2 
jaar lang met plezier gedaan. Ik ben tussendoor gastouder geweest en store 
manager bij Nelson schoenen. 
Maar het werken op een kinderdagverblijf miste ik toch wel heel erg. Toen ik 
benaderd werd om weer te komen werken voor de Speelhoeve twijfelde ik 
geen moment. 
Ik ben sinds 1 december 2021 weer werkzaam op de Speelhoeve. 
Maar ik ben niet alleen gekomen, want mijn vriend en ik verwachten ons 
eerste kindje in juni 2022! 
 
Voor nu hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst! 
En ik zie jullie vast snel op de groep. 
 
Liefs Djura.  
 

 
 

Vanaf 10 januari 2022 zal Lolkje weer op de maandagmiddag en de woensdag de gehele dag op de Rups aanwezig 
zijn. Lolkje is 25 augustus moeder geworden van hun 2e dochtertje. Na een fijn verlof heeft Lolkje er weer zin in 
om terug te komen op de groep. 
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Sinterklaas 2021 
Wat een gezellige en drukke weken hebben wij allemaal achter de rug. Als de kinderen komen staat de 
stoomboot met allemaal pakjes in de bak op de gang. Ook hangen en staan er overal allemaal pakjes. We moeten 
de kinderen ervan overtuigen dat er niets in zit. Dus flink rammelen en een papiertje eraf halen. Ook hebben we 
verkleedkleren, 2 Sinterklazen en vele pieten. Het is prachtig om te zien, want elk kind heeft vaak hetzelfde aan. 
Er wordt volop gezongen met elkaar, onder het spelen en aan tafel. Het was dan ook erg moeilijk om te vertellen 
dat Sint en zijn pieten weer naar Spanje zijn en in de zon liggen. Natuurlijk zijn we ook aan het knutselen geweest; 
paard Ozosnel, cadeauzakken plakken , sinterklaas kleuren, de stoomboot plakken. Wat een feest is dit toch! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                                       
                                                                                                                                                       
 
 
 

 
 
 



 

Welkom op de groep 

De Rups: Novan Grondsma (6-9-2021) op de dinsdag. 

Vanaf 5 januari Linde en Felien Postma (23-7-2021), zusjes van Esmee, op de 

woensdag en de vrijdag.  

Vanaf 10 januari Hidde van der Wal (10-9-2021) ,broertje van Boaz, op de maandag.  

 

Afscheid van de groep   De Rups: 23 december neemt Lynn Postema afscheid van de 

Speelhoeve. Lynn mag na de Kerstvakantie starten op school. 

4 januari neemt Boreas afscheid van de Speelhoeve. Beide alvast heel veel plezier in groep 1 toegewenst. 

 

Verse scharreleieren 

Regelmatig zijn er verse scharreleitjes te koop op de Speelhoeve .  De eieren vinden gretig aftrek. We zitten 

echter wat krap in de lege eierdozen. Dus mocht u nog een lege eierdoos hebben, neem deze dan mee. Dan 

vullen wij ze weer met heerlijk verse eitjes.   

 

 

 

 

 

 

 

 


