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Geboren 
Groot nieuws! Bram, Tije en 
Tess zijn geboren. Bram is 
alweer zo oud dat ook wij op 
Prikkebeen van hem mogen 
genieten. Tije komt al af en toe 
kijken, maar blijft nog dicht 
tegen zijn moeder in zijn 
draagzak. Tess ligt nog heerlijk 
in de warme handen van Debby, 
die dolgelukkig is met haar 
kleine meid! 
 
Verlaten 
Helaas heeft Huub ons moeten 
verlaten. Gelukkig was hij al wel 
klaar voor school en begreep ik 
van moeder dat hij het super 
goed doet. Dat is natuurlijk 
fantastisch om te horen! 
 
Dag van de Leid(st)er 
De dag van de leid(st)ers was 
weer een groot feest. De 
leid(st)ers hebben erg genoten 
van de mooie dag. 
 
De kinderen hebben ook 
genoten van deze overheerlijke 
dag waarin zij lekker met 
waterballon konden gooien, op 
het springkussen springen en 
samen met de leid(st)ers de 
cadeaus uitpakken. 
 
Op de website kun je zien hoe 
groots feest het was. 
 

http://www.prikkebeen.com/nieuws/archief/alle-leidsters-zijn-jarig-feest-2018/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Het thema zal deze periode 
“vakantie” zijn. De hal zal er als 
een vakantiebestemming 
uitzien! 
 
Groen denken, groen doen 
Op 15 mei hebben wij de dag 
van de groene kinderopvang 
gevierd, waarbij de kinderen 
een overheerlijke boerenomelet 
hebben gemaakt. Zoals je ziet 
even wat groenten snijden, 
mixen met onze eigen eieren en 
hopla in de pan! 
 
De kinderen zijn ook weer druk 
bezig geweest met de tuin. Zo 
hebben wij de gekregen zaadjes 
van de dag van de leider(st)er 
samen met de kindjes geplant. 
Wat kunnen onze kleine kanjers 
dat toch goed! 
 
Activiteiten 
De kinderverwendag komt 
steeds dichterbij. Wij zien er al 
naar uit om op 14 & 15 juni 
samen met de kinderen te gaan 
kamperen! 
 
Oudergesprekken 
Wat leuk dat enkele ouders zich 
al hebben opgegeven voor de 
oudergesprekken. Vergeet niet 
te kijken naar wie de mentor 
van jullie kind is. Dit geeft een 
leuke en interessante 
toevoeging aan het gesprek! 
 
Vriendinnen 
Wat mooi om te zien hoe 
kinderen elkaar kunnen missen. 
Noor liet Isa dan ook duidelijk 
weten dat zij haar had gemist. 
 
 



 

Wist u dat: 

 

 Judith zwanger is van haar tweede? 

 

 Sven zijn favoriete auto blauw is? Sven, wat zit je op een mooie auto?  

“Ja ik ga blauwe auto zoeken!” Hij zat op dat moment heel even op de 

grijze (ha, ha). 

 

 “Nog één koffertje Maartje?” Mees eigenlijk bedoeld te vragen of 

Maartje nog een poffertje wil. 

 

 De beste tip voor schmink af te nemen van Nissrine kwam? “Veeg eerst 

een natte doek over het gezicht en poets daarna met bodylotion de 

schmink weg.” 


