
    

 
 
Nieuw 
Matteo en Beau zijn begonnen 
bij Prikkebeen. Wat een 
heerlijke ventjes zijn dat en wat 
zijn wij blij om voor hen te 
zorgen. Welkom! 
Jette, Jesse en Loic vergezellen 
ons ook vanaf deze week. Wij 
hebben al zin om de zorg voor 
jullie te dragen! 
 
Verlaten 
Waar nieuwe kinderen 
beginnen nemen jammer 
genoeg ook andere kinderen 
afscheid. Janna heeft ons helaas 
verlaten. Naast dat wij dit heel 
jammer vinden hopen wij dat zij 
haar nieuwe plek zal vinden op 
het kinderdagverblijf in Utrecht, 
waar ook haar grote broer en 
zus op de BSO zitten. Dit is 
natuurlijk erg jammer, maar wij 
hebben begrip voor hun keuze. 
Heel veel plezier daar! 
 
Sinterklaas 
Wat zie ik daar nou! Het is toch 
niet een piet op het dak? Jawel! 
het is een piet, dat kan toch niet. 
En daarmee ging het grote 
sinterklaasfeest van start. 
De kinderen waren heel 
enthousiast  en hebben liedjes 
gezongen, gewichten opgetild 
en handjes met Sinterklaas 
geschud. 
Het feest was met het 
belangrijkste afgesloten en dat 
waren natuurlijk de cadeautjes. 
Wat een heerlijk feest! 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Waarschijnlijk had je het al 
gezien of gehoord, maar het 
thema zal deze periode 
Sinterklaas zijn. De hal, gymzaal 
en groepen zijn daarom al 
prachtig versierd. 
 
Groen denken, groen doen 
Eerst bladeren bij elkaar harken 
en daaaaarnaaaa zoveel 
mogelijk tegelijk in de lucht 
gooien! Wat een feestje is dat 
voor de kinderen van 
Prikkebeen. 
 
3+ groep 
Van meerdere ouders kreeg we 
de vraag ‘Blijft de 3+ groep wel 
bestaan?’. Het antwoord daarop 
is JA! Wij zullen iedere 
donderdag een 3+ groep 
creëren. Dit zal een groepje van 
3 tot 4 kinderen zijn die leuke 
en activiteiten zoals pepernoten 
bakken met Melissa. 
 
Activiteiten 
Sinterklaas is gekomen en 
gegaan. Dus dat betekend dat 
Kerst centraal zal gaan staan. 
Bij Prikkebeen doen wij dit 
door veel te knutselen, 
versieren, verhaaltjes luisteren 
en heel veel zingen! 
 
Sluitingstijd Kerstavond 
Op 24 december zal Kerstavond 
vallen en daarom zullen wij 2 
uurtjes eerder dicht gaan. 
Houdt er dus rekening mee dat 
wij op 24 december om 16.00 
uur zullen sluiten. 
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Wist u dat: 
 

 Niek ons over zijn vakantie vertelde? Hij vertelde dat hij met het vliegtuig 
op vakantie was gegaan én niet zo maar een, maar wel een echt ‘KLM’ 
vliegtuig.  
 

 Je geen foto’s mag maken? Hoe graag je de mooie momenten van jouw 
kind vast wil leggen, kunnen wij dit helaas niet toestaan. 
 

 Oliver nadat ik het gordijn dicht deed, hij mij dit vertelde: “Sint Nicolaas is 
weg”. Hij zat namelijk achter het gordijn (ha, ha) 
 

 Als een kind hoest. Emily Josephine altijd vraag: “Gaat het goed?”. 


