
    

 
 
1 juli 2018 
 
 
Nieuw 
Het broertje van Nicky komt 
ook gezellig bij ons spelen, 
welkom Bradley.  Ook Bruno is 
sinds kort bij ons, wij wensen 
jullie veel plezier op 
Prikkebeen! 
 
Verlaten 
Cécile en Corina gaan ons 
helaas verlaten. Zij hebben 
gekozen hun weg ergens anders 
verder te bewandelen. Cécile 
heeft ook nog een lief 
afscheidsbericht voor jullie. 
 
Maar we hebben ook goed 
nieuws. Natasja komt ons team 
weer versterken! Leuk dat je 
terug bent. 
 
Vakantiewerk 
Deze zomervakantie zullen 
Melissa en Fabienne ons team 
komen versterken. Zij zitten al 
te popelen om te komen 
werken. 
 
Kinderverwendag 
De kinderverwendag en het 
kamperen was weer erg 
geslaagd! Wij hebben genoten 
en gelukkig goed kunnen 
slapen.  Wij hebben deze twee 
dagen veel spelletjes gespeeld, 
zelf pizza gemaakt en broodjes 
knakworst gegeten, smaakte 
erg goed! Zo’n dag moet je dan 
ook afsluiten met de 3 p’s 
(pizza, patat en pannenkoeken). 
De kinderen hebben heerlijk 
gesmuld! 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Het thema van deze periode is 
“de boerderij”. Wij zullen tijdens 
dit thema verschillende 
boerderij en dieren leren 
ontdekken. Dus als de kinderen 
gekke geluiden beginnen te 
maken, weet je waar het van 
komt (ha, ha) 
 
Groen denken, groen doen 
Er staan weer leuke uitjes 
gepland voor het groen denken, 
groen doen. Wij gaan namelijk 
volgende week naar de 
kersenboer. Eens even kijken 
welke kinderen de kersen wel 
lusten. 
 
Aanspreekpunt 
In onze vakantie zal Elise het 
aanspreekpunt zijn. Dit zal in de 
eerste 2 weken van augustus 
zijn. Wanneer een vraag echt 
dringend is voor ons, zijn wij 
wel bereikbaar via de mail. 
 
Boekjes 
Nu wij wat vaker buiten zullen 
openen, zouden wij het fijn 
vinden als de boekjes van de 
kinderen op tafel worden 
gelegd. Deze hoeven dus niet 
meer op de kapstok gelegd te 
worden. 
 
Zomer 
Heerlijk die tempraturen die 
omhoog gaan! Graag willen wij 
jullie wel attenderen op het 
verwisselen van de slaapzakken 
(zomerslaapzak) en de kleding 
(t-shirts en/of korte broekjes). 
 
 
 
 
 



 

Wist u dat: 
 

 Luuk (groep geel) grote broer is geworden van zijn broertje Tom? 
 

 De kinderverwendag en het kamperen geslaagd was? 
 

 Wij tijdens de warmte veel met water spelen en de kinderen daar erg van 
genieten? 
 

 Bij de vraag: “ Sjoerd is op vakantie, hé Oliver?” Hij antwoorde: ”Nee, 
hoor” Waarop Kion zei: “Jawel, hij is naar Spanje.”, “Niiieeeet, hij is niet 
naar Sinterklaas.” Zei Oliver. 


