
    

 
1 februari 2020 
 
 
Nieuw 
Welkom Amélie! Wij vinden het 
heel leuk dat jij nu gezellig 
samen met jouw grote broer 
Pepijn naar Prikkebeen komt. 
 
Verlaten 
Deze maand heeft Niek afscheid 
van ons genomen. Hij is 4 jaar 
geworden en dan mag je naar 
school. Niek is er helemaal klaar 
voor, veel plezier jongen! 
 
Groen denken, groen doen 
Afgelopen week heeft 
Prikkebeen een mooi pakket 
gekregen vol met bijzonder 
vruchten. Wij hebben daar een 
echte proeverij van tropisch fruit 
van gemaakt! Wat leuk om 
nieuwe dingen te ontdekken en 
vooral wanneer er bij geproefd 
mag worden. 
 
Ook hebben wij weer lekkere 
groente- tomatensoep gemaakt. 
De kinderen hebben ons 
geholpen bij het snijden van de 
groentes. Ze waren maar al te 
trots op hun eigen brouwsel en 
daardoor smaakte de soep 
natuurlijk extra lekker. 
 
Activiteiten 
We hebben een heel gezellig 
voorleesontbijt gehad. De 
kinderen hebben zitten smullen 
van al het lekkers. Tijdens het 
lezen zaten ze met gespannen 
oogjes mee te kijken. 
 
Wil je weten wanneer de andere 
activiteiten zijn? Kijk dan op 
onze website. 
 
 

http://www.prikkebeen.com/activiteiten/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thema 
De feestdagen zijn voorbij. 
Het thema ‘winter’ is nu bij ons 
aangebroken. De kinderen zijn 
volop aan het knutselen: van 
sneeuwpoppen, tot mutsen, tot 
handschoenen… Laat de kou dus 
maar komen, wij zijn er klaar 
voor! Brr… 
 
3+ groep 
 “Wie heeft er zin om vandaag een 
soep te maken?” Vraagt Arjon. De 
kinderen wilden natuurlijk allemaal 
al te graag helpen. Dus op naar de 
supermarkt om inkopen te doen! 
Na het inslaan van alle groenten 
zijn de kinderen fanatiek aan de 
slag gegaan met het snijdwerk. Na 
al dat harde werken was het 
smullen geblazen. Lekker soepje 
hoor!  
 
Met de 3+ groep hebben we extra 
tijd besteed aan de Nationale 
Voorleesdagen 2020. Dit jaar is 
“Moppereend” uitgeroepen tot het 
prentenboek van het jaar. De 
moeder van Enna werkt bij de 
bibliotheek en kwam daarom 
speciaal aan de kinderen voorlezen. 
Er werd lekker meegezongen, -
gesprongen en natuurlijk veel 
gemopperd.  
 
Aanpassingen betreft KTO  
Om ons huidige voedingsbeleid wat 
aan te scherpen zijn wij in gesprek- 
met een voedingsconsulent gegaan. 
De voedingsconsulent geeft aan dat 
wij al heel goed en bewust met 
voeding bezig zijn. Kokosbrood 
hebben wij op advies van het 
voedingscentrum uit ons 
assortiment gehaald. Ben jij ook 
benieuwd naar de landelijke 
voedingsadviezen voor (jonge) 
kinderen? Download de app van 
het voedingscentrum dan eens. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.voedingscentrum.voedingsapp


 

Wist u dat: 
 

 Sanne (groep rood) een broertje of zusje krijgt? 
 

 Het volgende maand alweer carnaval is en wij zullen op 15 februari 
gaan zullen vieren? Haal de verkleedkleren dus maar alvast 
tevoorschijn. 
 

 Sven mij vertelde dat hij geen kleren van papa en mama krijgt, maar 
van de bezorger? (ha,ha) 
 

 Ik Sven zei dat ik een lekker kapje (brood) voor hem had? “Nee! Vorige 
week was ik al met mama naar de kapper geweest.” Zei hij met 
overtuiging. 
 

 Esther gestopt is met haar stage? Zij neemt een tussenjaar en zal wat 
dagen bij ons komen werken. 
 

 Floerien de keuze heeft gemaakt niet meer bij Prikkebeen terug te 
keren na haar zwangerschapsverlof? Dat vinden wij uiteraard jammer. 
Wij wensen Florien een fijne start toe in een nieuwe baan! 
 

 Wij het heel erg kunnen waarderen wanneer de gebruikte 
reservekleertjes van Prikkebeen direct terug in de badkamer worden 
gelegd? Bij voorbaat dank! 


