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Nieuw 
De groepen beginnen al lekker 
vol te raken, maar op groep 
blauw hebben wij nog genoeg 
ruimte voor nieuwe kinderen. 
Wij zijn dan ook erg blij dat 
Nicky en Luuk bij ons zijn 
begonnen. 
 
Daarnaast zijn wij natuurlijk 
ook heel blij met de nieuwe 
broertjes en kinderen op groep 
geel en rood. Hier zijn de lieve 
kinderen Dani, Scott en Guus 
begonnen. 
 
Stemmen 
Waarschijnlijk hebben veel van 
jullie gestemd, maar wist niet 
iedereen dat dit ook op 
Prikkebeen kon. Wij waren dit 
vergeten te melden, onze 
excuses daarvoor, maar voor de 
volgende keer weet je dat het 
halen of brengen te combineren 
is. 
 
3+ groep 
Je zou de gezichten eens 
moeten zien, als wij de kinderen 
vragen of zij mee naar de 3 plus 
groep willen. Hun glimlach 
komt dan ook van oor tot oor. 
Wat een geweldig gezicht om te 
zien. Hoe moeilijk de 
opdrachten ook zijn, zij blijven 
het altijd leuk vinden. Heerlijk 
die vrolijke gezichtjes! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Thema 
Het thema loopt al even, dus 
waarschijnlijk is het jullie al 
opgevallen dat het thema ‘Ziek 
& Gezond’ is.  
 
Groen denken, groen doen 
De lente komt eraan! Dat 
betekend plantjes planten en de 
bloementjes laten bloeien. Om 
plantjes te laten bloeien heb je 
wel zaadje of bollen nodig. Wij 
zijn daarom samen met de 
kinderen op stap gegaan. 
Gezellig naar de Intratuin om 
zaadjes en bolletjes in te kopen. 
Wat een goeie hulpjes zijn het 
toch, maar spelen is natuurlijk 
ook leuk! 
 
Activiteiten 
Opa’s & oma’s mogen weer 
langskomen! Wij willen hierbij 
alle opa’s & oma’s uitnodigen 
om op 12 april leuke 
activiteiten met de 
kleinkinderen te doen en dat af 
te sluiten met een hapje en 
drankje. Wij zouden het 
geweldig vinden als er zoveel 
mogelijk opa's en oma's komen! 
 
In April is het ook Pasen en dit 
zullen wij vieren door samen 
met de kinderen eieren te 
zoeken. Dit zal weer een super 
feestje worden! 
 
Ad & Joke pleintje 
Wat zullen onze ouders trots 
zijn en wat past het goed bij 
Prikkebeen. Het is een naam die 
het speelpleintje eer aan doet. 
Een pracht van een naambord, 
bedankt allemaal! 
 
 
 



 
 
  

Wist u dat: 
 

• Noor van groep rood een broertje krijgt? 
 

• Ik Tijn vroeg of hij last van zijn ontstoken ogen had? Waarop hij zei “Nee, 
is gewoon prut.”  
 

• Elon geen strijkijzer thuis heeft, maar een strijk eieren. Ik ben er zelf ook 
nog niet uit wat dit is. 
 

• Pepijn grote broer gaat worden? 
 


