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Nieuw 
Wat leuk hoe Krijn, Lelia, 
Benjamin & Casper (zusje 
Maartje) hun plek hebben 
kunnen vinden op Prikkebeen. 
Wij zijn vereerd! 
 
Verlof 
Je hebt het misschien al eerder 
gehoord, maar Debby is al enige 
tijd zwanger en dat betekent 
dat de zwangerschapsverlof 
steeds dichterbij komt. Dat is 
voor ons natuurlijk een groot 
gemis, maar voor haar wat 
meer rust. Dit gunnen wij haar 
dan ook van harte! 
 
Tijdens de zwangerschapsverlof 
zal Corina ons team komen 
versterken. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van april zullen 
in het teken staan van Opa en 
Oma. Zij mogen namelijk 
langskomen en krijgen een 
prive rondleiding van hun eigen 
kleinkind(eren). Wil je weten 
wanneer de activiteit plaats 
vind? Klik dan hier. 
 
Op de website kun je ook de 
data van de Kinderverwendag 
en Sinterklaas zien. 
 
Pannenkoekendag 
Waarschijnlijk hadden jullie al 
op Facebook gezien hoe lekker 
de kinderen de pannenkoeken 
vonden. De Pannenkoekendag 
was dan ook weer goed 
geslaagd! 

http://www.prikkebeen.com/activiteiten/
http://www.prikkebeen.com/activiteiten/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Groen denken, groen doen 
Met het oog op de lente, zijn de 
begeleiders, maar ook zeker de 
kinderen weer druk bezig 
geweest met het opruimen van 
de tuin. De kinderen hebben 
ons maar weer laten zien hoe 
sterk zij zijn. Zo sjouwden zij 
bergen bladeren of takken om 
de tuin netjes te maken. Wij zijn 
trots op onze kleine 
krachtpatsertjes! 
 
Boom- & Plantenfeestdag 
Waar er wordt opgeruimd 
wordt ruimte gecreëerd en deze 
hebben wij kunnen benutten 
voor nieuwe planten of bomen. 
Samen met de kinderen hebben 
wij deze plekken weer kunnen 
vullen met bessenplanten, 
aardappelen, uien en een 
perenboom. Wat een feest en 
wat een heerlijke groenen 
handjes hadden de kinderen. 
 
Ziek 
2018 lijkt wel het ziekenboeg 
jaar. Helaas moesten veel 
kinderen thuis blijven omdat zij 
ziek waren. Dit vinden wij heel 
erg jammer, maar missen soms 
nog het belletje vanuit thuis. 
 
Geslaagd 
Het hoge woord kan er uit “Kion 
is geslaagd voor de Pabo!” en 
met deze kennis gaat hij zich 
met veel plezier inzetten voor 
Prikkebeen.  
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Wist u dat: 
 

 Sjoerd een broertje (Bram) heeft gekregen? 
 

 Ieder kind zijn eigen mentor heeft? 
 

 Als Indigo vraagt “Heb jij ook prik?” daarmee bedoeld te vragen of Sven 
ook een vork heeft. 
 

 Mees om een groepsstengel vraagt, hij om een soepstengel vraagt. 
 

 Wij graag frisdrankflessen ontvangen voor het knutselen? 
 

 Fabienne vakantiewerk komt doen? 
 


