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Nieuw 
Sinds een paar weken zijn Sara en 
Jayson bij ons begonnen. Wij zijn blij 
dat jullie er zijn en hopen dat jullie je 
snel thuis voelen bij Prikkebeen. 
 
Ook de broertjes en zusjes van Loïc 
(Axel), Benjamin (Otis), Roos (Pim) en 
het zusje van Timme (Roos) zijn bij 
ons gestart. Gezellig hoor, één grote 
familie bij Prikkebeen  
 
Verlaten 
Jake, Sven, Noor en Maurits zijn vier 
jaar geworden: op naar de grote 
school!  
Wij gaan jullie missen, maar wensen 
jullie er heel veel plezier toe! 
 
Groen denken, groen doen 
JA! Het was weer tijd voor vers fruit 
uit eigen tuin. De aardbeien waren 
flink gegroeid en mooi rood van 
kleur, dus plukken mááár! De 
kinderen hebben heel goed geholpen 
en daarna flink van de oogst 
gesnoept. De aardbei is van veel 
kinderen toch wel het favoriete fruit. 
 
De kinderen hebben ook weer een 
heerlijke groentesoep gemaakt. Wat 
kunnen ze toch fantastisch 
meehelpen met het snijdwerk. Het 
smullen van de soep gaat hen 
trouwens ook zeer goed af,  
(ha, ha). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Het thema is volop ‘zomer’. Het is 
heerlijk weer en dat betekent dus 
ook veel buitenspelen. Omdat er nu 
natuurlijk veel waterpret is, laat het 
knutselen daarom even op zich 
wachten. 
 
Activiteit 
We doen veel water activiteiten met 
de kinderen. De sproeiers aanzetten 
waar de kinderen lekker doorheen 
kunnen rennen en de badjes buiten 
voor de kleine en grote kinderen die 
niet van al het gespetter houden. 
Wat hebben de kinderen toch een 
plezier! 
 
3+ groep 
Helaas zijn er geen 3+ activiteiten, 
wel proberen wij de oudsten extra 
uit te blijven dagen. Zo plakte 
Barbara samen met de kinderen een 
bandje van de fiets. De kinderen 
helpen dan heel graag mee en het is 
nog harstikke leerzaam ook! 
 
Barbara en Annette 
Zoals eerder aangekondigd zijn 
Barbara en Annette bij ons 
begonnen. Nu zul je wellicht wel 
denken: “Annette?”. Ja! Er is nog een 
Annette bij Prikkebeen gekomen. Zij 
zijn ook nog eens allebei 
verpleegkundige en zullen dus veel 
op groep geel komen te staan. 
 
In de bijlage stellen zij zichzelf aan 
jullie voor. 
Welkom dames! 
 
Joni 
Joni zal per 1 juli ons komen werken. 
Ook zij stelt zichzelf graag aan jullie 
voor (zie bijlage). Joni zal op groep 
rood en op groep geel komen te 
staan. Welkom Joni! 
 



 

Wist u dat: 
 

 
 

 Thijs grote broer wordt? 
 

 Onze nieuwe collega’s al bij ons zijn begonnen? En dat ze het al goed naar hun 
zin hebben? 

 

 Het lekker weer blijft, dus de kinderen de zwemkleding en uv-shirt weer mee 
mogen nemen (Liefst met naam erin)? 

 

 De papa’s allemaal zelfgemaakte sokken hebben gekregen voor Vaderdag? 
 

 Wij zijn gestopt met het sparen van doppen? 

 
 

 


