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Nieuw 
Wij willen James met blijdschap 
welkom heten binnen 
Prikkebeen. Wij voelen ons 
vereerd om voor hem te zorgen 
en zullen er dan ook alles aan 
doen om hem een thuis gevoel 
te geven. Wat een heerlijk 
ventje al en wat vermaak hij 
zich al goed! 
 
Afscheid 
Na jarenlang hard werken met 
zweetdruppels, verdriet en heel 
veel liefde is het grote moment 
daar. Een afscheid zorgt dan 
ook voor tranen van verdriet, 
maar ook zeker glimlachen van 
de mooiste momenten die zij 
hebben beleefd. Wij vonden het 
een prachtig afscheid en willen 
daarbij iedereen bedanken voor 
hun mooie liefdevolle bijdrage.   
 
Sneeuwpret! 
Waar sommige mensen balen 
van de kou, zijn wij oh-zo blij 
met die heerlijke sneeuw. We 
hebben geschept, we hebben 
gebouwd, maar het glijden was 
toch wel het leukste. Zoals wij 
bij Prikkebeen zeggen, niks is 
koud genoeg om binnen te 
blijven! 
 
Te laat! 
De beste zorg doe je met een 
goede overdracht! Wees 
daarom ruim op tijd zodat wij 
alles over jouw kind kunnen 
vertellen! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Waarschijnlijk hadden jullie het 
al opgemerkt, maar deze 
periode zal in het teken staan 
van het thema ‘voorlezen’. We 
hebben een leuk voorleeshoekje 
gemaakt en lezen geregeld een 
boekje voor. Heerlijk die 
aandachtige gezichtjes! 
 
Groen denken, groen doen 
Het is sneeuwt, het vriest en het 
is ijskoud voor die kippetjes. 
We geven daarom de kippetjes 
lekker wat extra voer en daar 
hoef ik de kinderen niet eens 
om hulp te vragen. Zij vinden 
dit geweldig en staan iedere 
keer weer te poppelen om dit te 
doen. 
 
3+ groep 
De 3+ kinderen krijgen iedere 
donderdag  weer wat extra 
uitdaging, maar naast dat alles 
kunnen zij ook fantastisch 
helpen bij de dagelijkse klusjes. 
Het maken van een fruithap is 
hierbij één van de taken, 
waarbij Olle vindt dat 
hardwerken ook af en toe (met 
een stukje banaan) beloond 
mag worden. Ik geef hem zeker 
geen ongelijk! 
 
Activiteiten 
Iedereen weet natuurlijk al dat 
het carnaval in februari zal 
vallen. En daarom willen wij 
jullie, maar met nadruk op de 
kinderen uitnodigen om op 28 
februari zo mooi mogelijk 
verkleed te komen. Wij 
begeleid(st)ers zullen dan ook 
alles uit de kast halen en 
hebben er al reuzen veel zin in! 
 
 



 
 
 

Wist u dat: 
 

• Juliette, Maurits, Sven & Lelia grote broer of zus gaan worden? 
 

• Beau en Thijs echt de grootste vrienden zijn? “Thhiijjjjsss afblijven!.” Zegt 
Beau, waarop ik vraag “Jullie zijn echt grote vrienden hè?”, “Jahaaa!” zegt 
Beau. 
 

• Het ideaal is als alle mutsen, sjaals en handschoenen gemerkt zijn? 
 

• Kinderen, volgens Ismaïl geen romper dragen, maar een pomper? Dit 
realiseerde ik mij ook pas toen hij mij vroeg “Moet hij een schone 
pomper?” Toen er een kindje was doorgelekt (ha, ha) 
 

• Wij het heel jammer vinden dat Valentina afscheid heeft genomen van 
Prikkebeen? 


