1 januari 2020
Nieuw
Welkom Isa! Jullie kunnen nu
gezellig met zijn drietjes naar
Prikkebeen komen. Dit vinden
jouw grote zussen Noor en Sara
vast leuk. Veel plezier op
Prikkebeen!
Verlaten
Helaas zullen wij vanaf nu echt
afscheid moeten nemen van Stan
en Emily-Josephine. Zij zullen per
januari naar school gaan. Zet hem
op toppers!
Bruno en Luuk zullen vanwege
niet passende opvang-dagen en
een te lange reistijd helaas naar
een ander kinderdagverblijf
overstappen.
Wij zullen jullie missen!
Groen denken, groen doen
Het was weer tijd voor een leuk
uitje. Wij zijn gezellig naar de
Intratuin geweest, waar alles in
prachtige kerstsferen omgetoverd
was. De kinderen waren allemaal
erg onder de indruk van de
bewegende dieren, de schaatsbaan
en het treintje. Natuurlijk hebben
we alles uitgeprobeerd.
Er zitten echte schaats-talentjes
tussen hoor! Kom maar op met die
sneeuw- en ijspret.
Activiteiten
Ook dit jaar hebben we weer een
kerstboom bij Prikkebeen staan.
Wat een goede hulp hebben wij
gekregen, de kinderen hebben de
boom namelijk helemaal zelf
versierd!

Thema
Het thema voor het nieuwe jaar
zal een grote ‘verrassing’ worden.
Samen met onze kinderen zullen
wij jullie verrassen!
3+ groep
Wij bereiden de kinderen voor op
school door voorschoolse
educatieve activiteiten aan te
bieden. Dit zijn activiteiten die
aansluiten op de vaardigheden die
vanaf de start op school van de
kinderen gevraagd worden of
waar op school verder
geborduurd wordt. Denk hierbij
aan het leren van kleuren, vormen,
tellen en knippen. Maar ook van
het leren herkennen en begrijpen
van tegenstellingen. Een leuk
voorbeeld van een 3+ activiteit is
de duploactiviteit. De kinderen
kregen een duplostaaf, met
gekleurde blokjes in een bepaalde
volgorde. Vervolgens moesten zij
dit met een andere duplostaaf zelf
namaken. De kinderen hebben
hier heel stil, geconcentreerd en
ijverig aan gewerkt. Met trots
presenteerden zij hun werkje.
Wij hebben met de 3+ groep
boodschappen gedaan. De
kinderen mochten op de (loop)fiets mee naar de supermarkt. Dit
was een groot succes. Lekker
zingend door de supermarkt
lopen: wat is het toch heerlijk om
kind te zijn!
Aanpassingen betreft KTO
Wij hebben een enthousiaste
ouder gevonden die het leuk vindt
om de nieuwsbrief na te lezen. Wij
zijn deze ouder daar erg dankbaar
voor!
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Wist u dat:
• De wijzigingen van het eetschema van uw kind ook na het eerste jaar nog
doorgegeven moeten worden?
• Stan aan Kion vroeg: “Heb jij ook cadeautjes van Sinterklaas gekregen?” “Nee,
Sint is mij denk ik vergeten.” Zei Kion. “Je moet ook wel liedjes zingen, hé.
Anders krijg je geen pepernoten en cadeautjes.” Zei de wijze Oliver.
• Wij volgende week gesloten zijn?
• Er tijdens de reparatie van de buitenlamp van Prikkebeen over de klusjesman
werd gezegd: “Kijk hij is Bob de bouwer!”

