
 

Nieuwsbrief Oktober 2021 
 

“Herfst, Herfst wat heb je te koop, honderdduizend bladeren op een hoop.” 
“Zakken vol met wind, ja mijn kind ik weet niet of jij dat aardig vindt….” 

Bovenstaand liedje zingen we alweer…de zomer is echt voorbij. 
We hebben genoten van de zomer periode ondanks dat het niet een hele mooie warme zomer is geweest. 
Het is altijd fijn als je samen met de kinderen veel buiten kunt zijn. Picknicken, met water spelen, ijsjes eten. 
Nu gaan we genieten van de Herfst. Spelen met de blaadjes en de wind. Op zoek naar paddenstoelen waar de 
kabouters wonen.    
In deze nieuwsbrief blikken we ook even terug op het uitstapje naar de kinderboerderij. Wat fijn dat we dit weer 
hebben mogen organiseren! Daarnaast informeren wij u over een aantal wijzigingen in het personeelsbestand en 
brengen wij u op de hoogte van het nieuwe tarief welke gaat gelden per 1-1-2022.   Veel leesplezier. 
 
Uitje Kinderboerderij 
Op zaterdag 25 september 2021 was het weer tijd voor het jaarlijkse uitje naar de Kinderboerderij. Dit was van 
10:00-12:00 uur, waarbij de kinderen lekker hebben kunnen spelen met elkaar. Daarnaast was er veel bekijks op 
de boerderij, want het was zonnig weer, dus de dieren waren (bijna) allemaal buiten.  
De dag begon enigszins bewolkt, maar na een uurtje brak het zonnetje door. De opkomst was groots. Er waren 
veel ouders, kinderen en ook broertjes en 
zusjes aanwezig. Super leuk! 
De catering werd goed verzorgd, onder 
andere Corrie ging rond met een schaal met 
lekkere cake voor de liefhebber! Voor de 
ouders was er voldoende koffie of thee 
beschikbaar en voor de kinderen limonade 
of een ijsje. 
Lolkje was ook aanwezig, iedereen kon haar 
jongste telg bewonderen. Wat een plaatje 
en fijn dat alles goed gaat! 
Het was allemaal top geregeld en een 
succes, mede door het goede weer. Volgens 
mij hebben alle kinderen (en ouders) 
genoten. Op naar het volgende uitje! 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Aanpassing tarief per 1 januari 2022 
Met ingang  van 1 januari 2022 zullen de tarieven voor de dagopvang, als gevolg van de indexering van de 
consumentenprijzen en de verwachte stijging van de loonkosten, worden gewijzigd.  
Vanuit de overheid is het fiscale maximum voor 2022 voor dagopvang bepaald op € 8,50 per uur.  
We hebben het voorstel voor de aanpassingen van onze tarieven voorgelegd aan de oudercommissie, welke 

hiermee positief heeft ingestemd. 

De tarieven zijn met ingang van 1 januari 2022:  

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

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

Verkorte dag 8 uren per dag € 8,43 per uur 

Aanvullende half uren op de verkorte dag 
 

€ 4,72 per half uur 

Halve dag 5,5 uren € 8,95 per uur 

 

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

Hele dag 11 uren per dag € 8,43 per uur 

Verkorte dag 8 uren per dag € 8,94 per uur 

Aanvullende half uren op de verkorte dag 
 

€ 4,98 per half uur 

Halve dag 5,5 uren € 9,45 per uur 

 

 
 
 



 

Dat was het dan… 
13 jaar geleden kwam ik bij de Speelhoeve binnen als een stagiaire. 
Ik vond het gelijk super leuk en wat was ik blij toen ik werd 
gevraagd om hier te komen werken. Dat heb ik met veel plezier al 
die jaren gedaan. Ik heb kinderen zien groeien en veranderen. Ik 
zag hun komen en gaan. Ook collega’s. En nu ben ik aan de beurt. 
Oh wat vind ik het moeilijk deze tekst te schrijven. Dit is echt een 
van de moeilijkste keuzes in mijn leven. Ik ben nog steeds dol op 
die lieve en stralende gezichtjes. Die kleine boefjes. Ik ga ze enorm 
missen en toch kies ik een andere weg hoe pijnlijk het ook is. 
Misschien heb je het mee gekregen dat ik naast mijn werk bij de 
Speelhoeve ook mijn eigen bedrijf “Zeg het met je handjes” heb. Al 
meer dan 12 jaar leer ik ouders/verzorgers communiceren met 
baby’s en kleine kinderen door het gebruik van gebaren. Ook bij de 
Speelhove maken we gebruik van deze methode en wat is het 
mooi dat kinderen al vanaf 6 maanden met hun handjes aan ons 
kunnen vertellen wat ze willen, voelen en denken en dat ook 
zonder woorden. Baby- en kind gebaren is naast kinderen ook mijn 
grote passie en omdat mijn bedrijf de laatste jaren een enorme 
groei heeft doorgemaakt wil ik verder deze weg bewandelen. Ik 
ben de afgelopen jaren enorm gegroeid in mijn persoonlijke 
ontwikkeling en ik wil graag nog verder groeien. Dat betekent 
afscheid nemen van de Speelhoeve. Het is voor mij niet meer te 
combineren hoe graag ik het ook zou willen. Dus ik ga afscheid 

nemen en vanaf 1 november ben ik alleen met mijn bedrijf 
bezig. Ik heb super fijne jaren hier gehad en ik wil jullie 
allemaal bedanken. Als je graag nog dag wil zeggen tegen 
mij ben ik op maandag 25 en dinsdag 26 oktober nog aan 
het werk. En anders komen wij elkaar misschien nog tegen 
buiten de Speelhoeve.  
 
Warme groetjes Misa  
 

 
 
 
 

 
 
 
P.S: Ben je nieuwsgierig naar wat ik precies doe? Neem dan een kijkje op www.zeghetmetjehandjes.nl 
 
 

http://www.zeghetmetjehandjes.nl/


 

Een nieuwe uitdaging 
Na 8 jaar met ontzettend veel plezier op de Speelhoeve gewerkt te 
hebben, is het voor mij tijd geworden voor nieuwe uitdagingen.  
Ik ga per 1 december de Speelhoeve verlaten en aan het werk als 
onderwijsassistent in het basisonderwijs. In plaats van verzorgen, ga ik nu 
onderwijzen en ondanks dat ik de lieve kinderen en collega's heel erg ga 
missen, heb ik daar heel erg veel zin in.  
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij deze jaren 
hebben gegeven om voor jullie kinderen te zorgen, met ze te spelen en te 
knuffelen. 
 
Groetjes Charysa 
 
 
Op dit moment worden gesprekken gevoerd met kandidaten om de vrijgekomen uren op te vangen.  Wij berichten 
u hier zo spoedig mogelijk over.  Wel zijn er intussen al twee “nieuwe” invalkrachten gestart, welke wij graag aan 
u voorstellen: 
 

Hallo allemaal,  
mijn naam is Agnes en ik mag ter vervanging van Lolkje het team op de Speelhoeve 
komen versterken. Op 1 september ben ik begonnen en ik kan zeggen dat ik het 
heel leuk vind om op De Rups aanwezig te zijn. Ik ben daar op maandag- en 
woensdagmiddag te vinden.   
Samen met mijn man woon ik in Heerenveen en naast het werk op de Speelhoeve 
ben ik nog gastouder van twee meiden van 1 en 2 jaar oud die ik thuis op hun 
boerderij opvang.  Hiervoor heb ik jarenlang in het onderwijs gewerkt.  
Ik vind het iedere keer weer een feestje om de kinderen te ontmoeten en contact 
met ze met maken. En ik ben dankbaar dat ik een steentje bij mag dragen aan hun 
ontwikkeling.  
 
Tot ziens op de Speelhoeve!  
 
Agnes 
 
 

 
Terug van weg geweest… 
Het werken met kinderen heeft van jongs af aan altijd een grote plek in mijn 
hart gehad. Het is echt mijn ding, mijn passie. Zelfs mensen die mij niet (goed) 
kennen, zien dat ik ga stralen als ik interactie heb met kinderen.  
Wie ik ben? 
Mijn naam is Petra den Dikken, ik ben op 7 januari 1971 geboren in Wilnis.  
Ik woon in Leeuwarden, in een fijne buurt met lieve mensen om mij heen.  
Maar de allerliefste, mijn vriend Franck, woont in Amstelveen. 
Ik ben begonnen met werken op kinderdagverblijven in Amsterdam-Zuid en 
Amsterdam Zuidoost (ik was woonachtig in Amsterdam) en na verhuizing naar 
Almere in Almere Buiten. 
Na verhuizing naar Friesland heb ik twee jaar een eigen bloemenwinkeltje 
gehad en daarna heb ik een jaar gewerkt als bloembindster bij een andere 
bloemenwinkel.  
Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan… 



 

Per februari 2000 ben ik als invalkracht op de Speelhoeve terecht gekomen en wat een feest was dat! Behalve het 
werken met de kinderen zorgden ook de collega’s voor een superfijne sfeer. Na een poosje kreeg ik meer uren en 
werd ik in vaste dienst genomen. Met heel veel liefde en plezier heb ik 13 jaar op de Speelhoeve gewerkt.  
Toen heb ik, door een samenloop van omstandigheden, besloten te stoppen met het werken op de Speelhoeve. 
Maar dat betekende niet dat de Speelhoeve uit mijn hart en systeem was. In tegendeel. Regelmatig ging ik even 
‘op visite’ en dan was het iedere keer weer ‘thuis komen’. Hoe lang ik er ook niet meer aan het werk was, het leek 
als de dag van gisteren dat ik er voor het laatst geweest was. 
Onlangs begreep ik van Marianne dat ze wat verlegen zat om invalkrachten. Ik grapte dat ik wel kon solliciteren. 
En wat begon met een grapje, heeft er voor gezorgd dat ik ‘terug ben van weg geweest’: naast mijn parttime werk 
bij Bruna in Franeker ben ik nu weer invalkracht bij de Speelhoeve. 
En weer ben ik in een warm bad terecht gekomen. Collega’s vinden het fijn om mij weer als hun collega te hebben 
en de kinderen hebben mij, tijdens mijn ‘sollicitatiegesprek’ en mijn eerste middag op de Speelhoeve, ook 
hartelijk welkom geheten. 
En niet onbelangrijk: wat heb ik weer ontzettend genoten van het werken met kinderen! 
Tot zover het voorstellen van mijn persoon. 

Wilt u meer over mij te weten komen? Vraag het mij gerust. 
 
 
Voorstellen O.C. leden 
Hallo ouders en lezers, mijn naam is Jeldau de Goede, 33 jaar en 
moeder van Liam Odenkirchen. Liam zit sinds november 2020 op de 
Speelhoeve en heeft het hier ontzettend naar zijn zin! Wij wonen in 
Sneek, in de Domp, samen met Liam zijn papa Tomas.  
Ik ben heel erg wijs met dieren, wij hebben dan ook een labrador van 
10, een kat van 12 en een ondeugende kitten van 6 maanden. Ik wandel 
graag, zodra het weer het toe laat, met onze labrador en Liam. Dat Liam 
bij de Speelhoeve veel buiten is, opgroeit met dieren en natuur vinden 
wij dan ook heel erg leuk.  
Sinds september 2021 ben ik aangeschoven bij de Oudercommissie. Ik 
vind het ontzettend leuk om betrokken te zijn. Betrokkenheid heb ik 
ook bij mijn werk als Consulent bij Jobz-on in Sneek. Dit is een 
(allround) uitzendbureau, vooral actief in de regio. Bij Jobz-on werk ik 3 
dagen in de week en dit doe ik met veel plezier. 
Daarnaast is mijn zus Sybrich ook jarenlang actief geweest in de Oudercommissie van de Speelhoeve, wat het 
voor mij ook leuk maakt om het een soort van over te nemen!  

 
Hallo, 
Sinds eind vorig jaar ben ik lid van de OC, maar door de Corona eigenlijk pas 
na afgelopen vakantie echt begonnen. Ik stel me dan ook graag even voor.  
Ik ben Saskia Dijkstra, 38 jaar en getrouwd met Tim. Samen met  Tymen (3 
jaar) en Jesper (10 maanden) wonen wij in IJlst. Op woensdag en donderdag 
zijn de jongens bij De Rups te vinden. 
Als de kinderen op De Speelhoeve zijn dan werk ik als intern begeleider op 
een basisschool. Mocht ik nog tijd over hebben dan vind ik het leuk om te 
lezen en fotoboeken te maken. 
 

 
 
 

 



 

Welkom op de groep 

De Vlinder: Loes Huizinga (30-3-2021), zusje van Fien op de dinsdag, 

woensdag en vrijdag.  

Vanaf 23 november komt Brent Grainger (3-8-2021), broertje van Mare op de 

dinsdag en de donderdag. 

 

 

Afscheid van de Speelhoeve: 16 november nemen Yfke en Karsjen 

afscheid.  Yfke wordt 4 jaar en omdat ze gaan verhuizen neemt 

Karsjen ook afscheid. 

16 november neemt Mara ook afscheid. Mara wordt 19 november 4 

jaar. Alvast heel veel plezier in groep 1! 

Bobbi (dochter van Charysa) neemt samen met Charysa afscheid van de Speelhoeve op vrijdag 26 

november. 

Geboren  

Esmee is op 23 juli grote zus geworden van Linde en Felien. 

Mare is op 3 augustus grote zus geworden van Brent. 

Lolkje en Nico zijn op 24 augustus trotse ouders geworden van Fenna. Tess is de grote zus! 

Philip is op 1 september grote broer geworden van Bobbi.  

Boaz is op 10 september grote broer geworden van Hidde. 

Heel veel geluk toegewenst! 

 

Stagiaires Friese poort 

Ook dit schooljaar hebben we op de Rups en op de Vlinder een stagiaire. 

Op maandag en dinsdag is Rachel Plekkringa aanwezig op de Rups. Rachel is een 2e jaars student en 

volgt de opleiding PW aan de Friese poort te Sneek. Ayala is de stagebegeleider van Rachel. 

Op woensdag en donderdag is Tessa Zandstra aanwezig op de Vlinder. Tessa is een 1e jaars student en 

volgt ook de opleiding PW aan de Friese poort te Sneek. Bertina is de stagebegeleider van Tessa. 

 

 

 



 

Looproute breng- en haalmoment 

Vanaf maandag 25 oktober a.s. komt de ingang van de Rups te vervallen. 

Alle kinderen kunnen weer via de normale ingang gebracht worden. De jas en schoenen kunt u daar 

uittrekken en op de kapstok hangen/plaatsen. Kinderen van de Rups gaan naar de Rups en de kinderen 

van de Vlinder gaan naar de Vlinder. De looproute is hetzelfde gebleven. U verlaat de groep via de 

openslaande deuren.  

 

Als u uw kind(eren) weer komt ophalen, komt u binnen via de openslaande deuren en verlaat u de 

Speelhoeve weer via de normale ingang.  

 

Gezonde Traktaties 

Een verjaardag is een speciale gebeurtenis.  Ook op de 

Speelhoeve mag een verjaardag gevierd worden. Maar dan 

de traktaties…we merken dat er toch met regelmaat snoep 

mee wordt gegeven. Zou u hierop willen letten. We delen 

alleen gezonde traktaties uit en mocht er wel iets van 

snoep meegegeven worden dan geven we het mee in de 

tas van de kinderen. Dan kunnen de ouders zelf de keus 

maken thuis. Twijfelt u of heeft u vragen stel ze gerust aan 

de leidsters. Dan maken we er voor iedere jarige een 

feestje van! 

 

Een gezonde traktatie hoeft niet moeilijk te zijn, kijk eventueel voor tips op de website van het 

voedingscentrum    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/dreumes-en-peuter/kindertraktaties-dreumes-peuter.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/dreumes-en-peuter/kindertraktaties-dreumes-peuter.aspx

