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Verlaten 
Helaas heeft Reyhan 
Prikkebeen verlaten. Wij zullen 
jouw gezelligheid en het leuke 
samenspelen met Lola of Ismail 
erg missen en weten ook zeker 
dat zij jou zullen missen. 
Ook Lucy zal ons per 23 
augustus verlaten. Wat hebben 
wij genoten van jouw 
gezelligheid en 
behulpzaamheid, maar wij zien 
ook dat jij klaar bent voor een 
nieuwe uitdaging. We zullen je 
missen, maar weten dat jij het 
gaat maken op school! 
Veel plezier Lucy & Reyhan! 
 
Activiteiten 
Vanwege de vakantie hebben 
wij een stuk minder activiteiten. 
De vakantie geeft wel weer de 
mogelijkheid om met wat 
kleinere groepjes leuke 
activiteiten te doen. De 
kinderen maken bijvoorbeeld 
met onze eigen gelegde eieren 
een overheerlijke hartige taart. 
Mmm, wat lekker! 
Geweldig om te zien hoeveel 
plezier de kinderen uit het 
helpen snijden en maken van de 
taart! 
 
Inschrijflijsten 
Waar je normaal de 
inschrijflijsten in de hal aantrof 
zullen deze zich verplaatsen 
naar groep blauw zodat als wij 
buiten openen de 
inschrijflijsten zichtbaar blijven. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Groen denken, groen doen 
Wat een sterke en slimme 
kinderen hebben wij op 
Prikkebeen. Zij kunnen zelfs al 
helpen bij het rooien en 
schoonmaken van de 
aardappelen. Wat een plezier 
hadden zij! Ook al was het af en 
toe wel even vechten om de 
kraan, maar met wat kleine 
begeleiding van het personeel 
kwamen zij hier ook wel weer 
uit. 
 
De trein vertrekt! 
De trein bezoekjes aan het 
spoor werpt zijn vruchten af. 
‘Stap in, stap in! De trein gaat 
vertrekken.’ Riep Sam en de 
kinderen stapte ieder op hun 
eigen bandje en daar ging de 
trein. ‘Tjoeke, tjoeke 
tjoektjooeeek’ en daar vertrok 
de trein. Heerlijk die fantasie 
van de kinderen! 
 
Zorgdragen 
Het mooie aan een 
kinderdagverblijf is dat 
kinderen leren zorg te dragen 
voor een ander. Hoe lief is het 
dat zij de kleintjes kunnen 
helpen met het eten van hun 
boterham. 
 
Kersenboer 
Het bezoek bij de kersenboer 
was weer een groot feest. Zoals 
je kunt zien hebben de kinderen 
veel ontdekt en uiteraard 
heerlijk gesmuld. 
 
Organisatie 
Arjon en Ik (Kion) zullen de 
komende 1,5 week op vakantie 
zijn en in die periode zullen 
Florien en Elise de leiding 
overnemen. 



 
 

Wist u dat: 
 

 Ismail met ´Bedanke wel Eelimi Josifie!’ eigenlijk bedoeld hij “dank je wel 
Emily Josephine”, maar dat wist Emily Josephine natuurlijk wel (ha, ha). 
 

 Dena en Lelia grote zus gaan worden? 
 

 Julliette met ‘Ik heb Pika.’ Bedoeld dat zij een paprika heeft. 
 

 Eefje grote zus is geworden van haar kleine zusje Jette? 
 

 Emily Josephine grote zus is geworden van Alexandra-May. 
 


