
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 december 2019 
 
 
Nieuw 
Wij verwelkomen met 
blijdschap een aantal nieuwe 
kinderen: Quint, Tolga en 
Helena. Wij wensen jullie heel 
veel plezier bij Prikkebeen! 
 
Verlaten 
Het is de hoogste tijd! Stan, 
Oliver en Emily – Josephine 
gaan naar de basisschool. Zij 
zullen in december afscheid van 
ons nemen. Heel veel plezier 
jongens en meisje! 
 
Groen denken, groen doen 
Wat boffen de vogeltjes in de 
tuin van Prikkebeen! Wij 
hebben dennenappels gevuld 
met pindakaas en vogelvoer 
zodat de vogeltjes lekker wat te 
eten hebben. De dennenappels 
hebben een mooie plek in de 
tuin gekregen. Wij kunnen de 
vogeltjes nu eens goed van 
dichtbij bekijken, want de 
kinderen hebben toch mooie 
verrekijkers gemaakt! Nu maar 
hopen dat de vogels het lekker 
vinden. 
 
Activiteiten 
De leukste activiteit van de 
afgelopen maand was toch wel 
het grote Sinterklaasfeest! Wat 
was dat een mooi feest en wat 
hebben de kinderen enorm 
genoten. Sinterklaas en zijn 
Pietenman willen dan ook 
iedereen bedanken voor de  
gezelligheid! 



  

Thema 
Afgelopen tijd was het thema 
natuurlijk “Sinterklaas”. Wij 
hebben daarom veel liedjes 
gezongen en hebben dit ook aan 
Sinterklaas mogen laten horen. 
Naast al dat mooie zingen hebben 
wij ook een prachtige knutsel 
kunnen maken.  
 
3+ groep 
Wij zijn nu een tijdje gestart met 
de 3+ groep. Met de 3+ groep 
richten we ons extra op de 
zelfredzaamheid. Wij stimuleren 
en motiveren de kinderen 
bijvoorbeeld om hun eigen brood 
te smeren en te snijden. 
‘Sommige kinderen’ zijn hier heel 

erg gedreven in 😊 : wat een 
super hulpjes! Ze helpen ons zelfs 
met de ramen zemen. 
 
In de gymzaal hebben wij dans 
activiteiten gedaan. Op de grond 
lagen verschillende kleuren 
kaartjes, ondertussen speelde de 
muziek en gingen we samen 
dansen. Zodra de muziek stopte, 
werd er een kleur genoemde en 
gingen de kinderen op de juiste 
gekleurde kaartjes staan. Hierbij 
hielpen de kinderen elkaar hééél 
leuk! 
 
Aanpassingen betreft KTO  
Zoals jullie misschien wel hebben 
gemerkt zijn wij tegenwoordig 
iets vroeger op de groepen. Dit 
heeft alles te maken met de 
drukte in de gymzaal. Dit 
resulteert soms in ruis in de 
overdracht met jullie. Door 
eerder naar de groepen te gaan 
proberen wij meer rust te 
creëren. Hopelijk ervaren jullie 
dit ook zo? 



 

Wist u dat: 
 

 

• “Onze” Sanne zwanger is van haar derde kindje? Zij is half mei 
uitgerekend. Wij vinden dit maar al te leuk! 
 

• Wij dinsdag (24 december) voor Kerst om 16.00 uur sluiten? 
 

• Emily – Josephine gek is op picknicken? Lopend uit de badkamer zei Emily 
– Josephine: “Kion, ik ga picknicken met Beau.” Toen pakte zij haar 
kleedje en liep op Beau af (ha, ha). 
 

• Wij een sluitingsweek hebben? Deze valt ieder jaar in de eerste week van 
het nieuwe kalenderjaar. 


