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Nieuw 
Het is een lange tijd geleden dat we 
een nieuwsbrief hebben 
uitgebracht, we hebben dan ook 
best een paar veranderingen te 
vermelden. Zo hebben Barbara en 
Annette zich aangesloten bij ons 
team. Zij zijn allebei 
verpleegkundige en zullen het 
meeste van de tijd op groep geel 
komen te staan. 
 
Jayson, Mees, Jake en Anna zijn bij 
Prikkebeen begonnen. Dit vinden 
wij geweldig en willen hen dan ook 
van harte welkom heten. 
 
Verlaten 
Helaas hebben in de afgelopen tijd 
ook een paar kinderen ons moeten 
verlaten. Zo is Guus naar een 
kinderdagverblijf in Cothen gegaan, 
Stef is vier geworden en gaat naar 
school en Quidaneau is bij een 
kinderdagverblijf in Utrecht 
begonnen. Daar bieden ze hem op 
motorisch vlak meer passende 
uitdaging. 
 
Guus, Stef en Quidaneau we missen 
jullie wel hoor! We wensen jullie 
veel plezier toe op jullie nieuwe 
stekjes 
 
Groen denken, groen doen 
Het is heerlijk weer en dat betekent 
dat we na de lange regenmaand 
maart nu eindelijk lekker naar 
buiten kunnen! Wel drogen de 
plantjes erg uit van het lekkere 
zonnige weer. De kinderen helpen 
daarom mee de plantjes water te 
geven, maar ook om onze dieren: 
de kippen en de konijnen wat extra 
water te geven. Daarnaast moeten 
zij natuurlijk zelf ook wat extra 
drinken om lekker met energie te 
kunnen spelen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
We zijn allemaal erg blij dat we 
weer helemaal open zijn en dat alle 
kindjes er weer gezellig zijn! We 
kunnen weer volop knutselen in 
ons nieuwe thema: ’Zomer’! 
 
Activiteiten 
Helaas kunnen de meeste 
activiteiten, zoals de Perkdag niet 

doorgaan ☹.  
 
Jammer genoeg hebben wij na lang 
twijfelen ook het besluit genomen 
om de kinderverwendag dit jaar 
niet door te laten gaan. Het 
samenbrengen van meerdere 
mensen en kinderen past niet 
binnen de huidige maatregelen 
vanuit de overheid. Dit vinden wij 
natuurlijk heel erg jammer, maar 
we hopen dat de verwendag 
volgend jaar wel weer mogelijk is! 
 
3+ groep 
Doordat stagiaires in de huidige 
situatie zelf mogen kiezen om wel 
of niet te komen, zijn er op dit 
moment helaas wat minder 
momenten met de 3+ groep. 
Gelukkig is Manon er wel iedere 
maandag en dinsdag. De 3+ 
kinderen vinden het dan ook 
fantastisch om met Manon ‘aan het 
werk’ te gaan. 
Leuke activiteiten, spelletjes en 
knutselopdrachten zijn dan ook het 
grootste plezier op de 3+ groep. 
 
Fijn dat we de oudste kinderen op 
deze manier wat extra uitdaging 
kunnen blijven bieden! 
 
 
 



 

Wist u dat: 
 

 

 Sanne een prachtige dochter heeft gekregen, haar naam is Kim. 
 

 Evi grote zus is geworden! 
 

 Marlies, Mandy en Fabienne helaas afscheid van Prikkebeen gaan nemen. 


