
    

 
 
 
 
 
 

 
 
1 juli 2019 
 
 
 
Nieuw 
Welkom Pomme, Sjef en Lisa! 
Wat leuk dat jullie naar 
Prikkebeen komen en geweldig 
dat wij jullie mogen ontvangen. 
 
Verlaten 
Het begin van de schooljaren of 
het verhuizen naar een andere 
plaats brengt afscheid met zich 
mee. Wij zullen daarom helaas 
afscheid moeten nemen van 
Sjoerd, Casper, Olle, Elon en zijn 
broertje Matteo. Wij zullen jullie 
natuurlijk heel erg missen, maar 
wensen jullie ook veel plezier 
en geluk toe! 
 
Zoals eerder benoemd gaat 
helaas ook Corina aan het einde 
van de maand ons verlaten. 
Wij willen haar dan ook erg 
bedanken voor haar inzet en 
hopen dat zij veel plezier heeft 
bij haar nieuwe baan. Zij heeft 
voor jullie ook nog een lief 
afscheidsberichtje geschreven. 
 
Aanspreekpunt 
Vanaf vrijdag zal ook ik op 
vakantie gaan en dat betekent 
dat Elise als aanspreekpunt is 
aangesteld. Zij zal net zoals wij 
vier dagen in de week aanwezig 
zijn en zal de meeste taken van 
ons overnemen. 
Wij zijn erg blij dat zij dit gaat 
doen! 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Thema 
Met deze overheerlijke warme 
tempraturen is er geen beter 
thema dan de ´Zomer´. Bij dat 
thema hoort dan ook een hoop 
water! En gelukkig kun je de 
kinderen niet blijer maken met 
nog mééér water! 

 
3+ groep 
Vanaf september zullen wij, 
mede door de nieuwe 
stagiaires, weer de 3+ groep 
gaan opstarten. Natuurlijk 
neemt het opstarten van deze 
groep even tijd, maar samen 
met deze stagiaires zullen wij 
hier weer een mooi groepje van 
maken.  
  
Het Ad en Joke pleintje 
Wij zouden het geweldig vinden 
als het speelpleintje een 
rookvrije ruimte zal worden. 
Vind jij dit ook? Klik dan hier en 
zoek op schoolplein naar 
Prikkebeen. Dit zal nog 
veranderd worden naar 
speelplek. 
 
Activiteiten 
De vakantieperiode zorgt voor 
wat kleinere groepen en dat 
betekent lekker wandelen! 
Rhijnauwen vinden de kinderen 
dan ook geweldig! 
 
Eind augustus nodigen wij jullie 
graag uit voor de zomerborrel. 
De zomerborrel zal op 30 
augustus plaatsvinden en jullie 
zijn welkom vanaf 16.00 uur.  
 
 

https://rookvrij.nl/?utm_source=locatie-bevestigen&utm_medium=email&utm_campaign=schoolplein


 
 
  

Wist u dat: 
 

• Dax grote broer is geworden van zijn zusje Pip? 
 

• De kinderen het parachutespel hééél leuk vinden? 
 

• Maurits zijn broertje Floris is geboren? 
 

• Wij jongens onderbroeken te kort komen? 
 

• Ien bij de vraag ´Die haarband heb jij toch ook in het geel´, zij zei ´Ja, die 
is van de balie´. Zij bedoelde natuurlijk dat hij op de balie ligt. 
 

• Sven van Schalk grote broer is geworden zijn zusje Lise? 


