
    

 
 
1 augustus 2019 
 
 
Nieuw 
Felix, wat leuk dat ook jij naar 
Prikkebeen bent gekomen! Nog 
leuker dat de familie ook terug 
is bij Prikkebeen. Dat zien wij 
als een groot feest. 
 
Enna, ook jij bent naar 
Prikkebeen gekomen en wat 
vinden wij dit supergezellig dat 
jij er bent!  
Welkom Enna & Felix. 
 
Verlaten 
Wat hebben toch veel kinderen 
ons verlaten. Dit heeft zelfs, bij 
de kinderen indruk gemaakt! 
Wij zullen de grote 

“jongens” dan ook erg gaan 
missen!  
Het gaat jullie goed Olle, Sjoerd, 
Casper, Elon en Matteo. 
 
Wandelen 
Altijd lekker een stukje 
wandelen met de kinderen. De 
kinderen vinden dit ook een 
feestje en zeker als er ook een 
pannenkoeken bij zit! 
 
Zomerborrel 
Wat was het dit jaar, door de 
oudercommissie, toch goed 
geregeld! Dit maakte het voor 
ons heerlijk ontspannen en 
hebben daardoor ook erg 
genoten. Hopelijk vonden jullie 
het ook gezellig en kunnen wij 
hetzelfde volgend jaar weer 
doen. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Het thema van deze periode 
gaat “ Circus” worden. Beginnen 
de kinderen thuis op hun hoofd 
te staan dan weet je wat ze 
hebben geleerd!   
 
Groen denken, groen doen 
Samen appels en pruimen 
plukken in de tuin. Die worden 
niet zomaar geplukt, want wij 
hebben daar overheerlijke jam 
van gemaakt. De kinderen 
vinden de jam hééérlijk! 
 
Stagiaires 
Dit schooljaar zullen wij 
meerdere stagiaires hebben die 
ons team komen versterken, 
maar natuurlijk ook heel veel 
zullen gaan leren. 
 
De kinderen zijn vaak dol op de 
stagiaires! Dus als de kinderen 
de volgende namen: Fabienne, 
Manon, Esther of Melissa gaan 
noemen, weet je waar het 
vandaan komt!  
 
Nieuwe tarieven 
Vanwege de nog steeds nieuwe 
regels vanuit de overheid is er 
een dwingende noodzaak om 
het tarief van Prikkebeen bij te 
stellen per 1 januari 2020. Wij 
zijn gedwongen meerdere 
pedagogische coaches en baby 
fluisteraars op te leiden. Dit om 
de baby’s beter te kunnen 
begrijpen. Mooie veranderingen 
die de kwaliteit ten goede komt 
van uw kind. 
Het uurtarief gaat per 1 januari 
2020 naar €8,10 per uur. 
 
 
 
 



 

Wist u dat: 
 

• Noor en Sara grote zus geworden zijn van hun broertje Isa 
 

• Wij nog steeds jongens onderbroeken te kort komen! 
 

• Ik Jay vroeg of hij in november naar school ging. “Nee” zei hij, “Ik ga naar 
de basisschool!” 


