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Vertrekkende kinderen 
Celine gaat ons deze maand verlaten, wij wensen haar veel plezier op de 
basisschool. Jaylinn is ook pas 4 geworden maar zij blijft nog tot eind juli bij 
Prikkebeen komen. 

 
Nieuwe kinderen 
Livia, zusje van Celine, Jelle, broertje van Sam en Benjamin gaan deze maand 
starten bij Prikkebeen. Wij heten hun van harte welkom. 
 
Florien 



Florien bedankt alle ouders voor het Ritualsverwenpakket. Ze is er heel erg blij 
mee. 
 
Nieuwe verpleegkundige 
Chantal, die we in de vorige nieuwsbrief van Prikkebeen, heeft in haar proeftijd 
Prikkebeen verlaten, het bleek niet haar keus te zijn. Zij heeft inmiddels ander 
werk gevonden. Wij gaan nu nog niet op zoek naar een nieuwe 
verpleegkundige, wij wachten even af. 
 
Klanttevredenheidsonderzoek 
De uitkomst is binnen. Wij zullen jullie op een later tijdstip hierover informeren. 
Dank voor alle tijd die jullie hierin hebben gestoken. 
 
Kinderverwendag & kamperen 
De kinderverwendag wordt dit jaar op vrijdag 23 juni gehouden, alle 
Prikkebeenkinderen zijn dan welkom van 10-16 uur. 
De nacht ervoor, van donderdag [22 juni] op vrijdag [23 juni], kamperen wij op 
eigen terrein. De kinderen die niet op de donderdag komen zijn dan vanaf 17 
uur welkom. We hebben nog tenten nodig, heb je er één te leen laat het ons 
dan weten. 

 
Wij hebben iets minder leiding dan voorgaande jaren en om die reden hebben 
wij besloten om een leeftijdsgrens van 2 jaar aan te houden. Naar schatting zijn 



er gedurende de nacht 9 a 10 begeleiders. Het moet tenslotte wel veilig 
verlopen. De inventarisatie start spoedig. 
Wij hebben er zin in! 
 
De overname 
De overname door onze kinderen krijgt steeds meer gestalte. Het betreft 
momenteel een overname aan administratieve taken. Er is nu soms wat meer 
tijd nodig om elkaar te controleren zodat de administratieve taken, zoals de 
jaaropgaven 2017, welke nu wat later dan gebruikelijk worden verstrekt.  
Heb je hem nog niet in je bezit, stuur dan een mailtje naar: 
prikkebeen.bunnik@gmail.com 
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