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Nieuw 
Prikkebeen is gezellig vol en dus is er 
momenteel geen ruimte voor nieuwe 
kinderen. Gelukkig is er wel genoeg 
ruimte in de tuin voor een paar 
nieuwe kippen. Waar het begon met 
vijf eieren op het nest, stonden daar 
ineens drie kleine kuikentjes op hun 
pootjes. De hoogste tijd dus om de 
beschuiten met muisjes uit de kast te 
halen om te vieren dat de kuikentjes 
geboren zijn! 
Al veel kinderen hebben de kleine 
kuikentjes bewonderd in de tuin.  
 
Verlaten 
Beau, Dax en Lelia zullen eind 
augustus afscheid van ons nemen. Zij 
worden namelijk vier jaar en mogen 
daarom naar school. Lieve Beau, Dax 
en Lelia, wij wensen jullie dan ook 
veel plezier toe op school en hopen 
dat jullie uitkijken naar dit nieuwe 
avontuur! 
 
Groen denken, groen doen 
De modderdag is geweest. Wat 
hebben de kinderen toch genoten. 
Lekker kliederen, scheppen en 
stampen in de modder. Heerlijk al die 
kinderen die van top tot teen onder 
de modder zaten. De kinderen 
genoten er enorm van! 
 
Thema 
We zitten nog volop in ons lopende 
thema ‘de zomer’. De hal is zelfs 
helemaal omgetoverd in zomerse 
sferen met allemaal flamingoslingers 
en ballonnen. 
De kinderen hebben hier ook aan 
bijgedragen door allemaal mooie 
flamingo´s te knutselen. 
En wat zien die knutsels er toch gaaf 
uit! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Activiteit 
We zijn met een aantal kinderen 
naar de kersenboer geweest. De 
kinderen mochten natuurlijk van  die 
heerlijke kersen proeven, mmm 
jammie! Aan de monden was dan 
ook goed te zien dat zij het smullen 
vonden (ha, ha). 
 
3+ groep 
De 3+ groep zal in september weer 
officieel van start gaan. Tot die tijd 
dagen wij de oudste kinderen uit met 
moeilijke activiteiten. Zo gingen Dax, 
Stef, Miro en Jelle raden welk dier 
Judith had weggetoverd (verstopt). 
Man, wat zijn die kinderen toch slim, 
zij wisten direct welk dier Judith had 
verstopt achter het doek! 
 
Natasja heeft samen met de 
kinderen de verschillende 
weersvoorspellingen bekeken en hier 
over verteld. De kinderen vonden de 
bliksem het meest interessant. Zo zei 
Beau “Als die bliksem op dat huis 
komt, is het huis weg!” 
 
Kapper 
Heb jij ook altijd zoveel moeite om 
jouw kind mee te krijgen naar de 
kapper? Laat je kind dan bij 
Prikkebeen knippen door Elleke van 
kapsalon Eslooks. Elleke komt 
ongeveer iedere zes weken langs. De 
eerstvolgende knipbeurt is 18 
augustus. Er zijn acht plekken dus 
schrijf je snel in via de volgende link! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTXbMxqkI92RURHpY9Yu64TeRsz0aeU0v5VYCkarNqBI2KNQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

Wist u dat: 

 

• Mirjam bij ons weer voor paar weekjes vakantiewerk komt doen? 
 

• Deze zomer de pleinspellen worden gemaakt? Dank uw Sinterklaasje! 
 

• Sven Brokhorst straks weer naar Prikkebeen komt? Natuurlijk niet voor 
zichzelf want hij is al vier jaar, maar voor zijn lieve zusje die in de buik van 
zijn mama zit! 

 


