
  

 
 
1 maart 2018 
 
Thema 
De komende periode zullen wij 
met de kinderen aan het thema 
sprookjes gaan werken. 
 
Vertrek 
Helaas heeft Tim ons moeten 
verlaten, maar gelukkig heeft hij 
een fijn plekje bij zijn nieuwe 
kinderdagverblijf  kunnen 
vinden. 
 
Voorstellen Elise 
Ik ben Elise Hof, 24 jaar en 
wonend in Woerden.  
4,5 jaar geleden ben ik 
afgestudeerd als 
verpleegkundige en ben toen 
aan de slag gegaan bij de Scheve 
Schuit. Na 4 leuke jaren ben ik 
toe aan een nieuw uitdaging. Ik 
kijk er ontzettend naar uit om 
met jullie zoon/dochter een 
leuke, gezellige en leerzame tijd 
tegemoet te gaan. Het is dan 
ook mijn inspiratie om op een 
creatieve, enthousiaste en leuke 
manier bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het kind. 
 
Carnaval 
Het was een groot feest.  
Wat waren de kinderen goed 
verkleed en wat hebben zij 
genoten. Het schminken was 
natuurlijk het toppunt van de 
dag. 
 
Wil je zien hoe mooi de 
kinderen waren geschminkt? 
Kijk op de website voor de 
foto’s. 
 
 

http://www.prikkebeen.com/nieuws/archief/carnaval-2018/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Groen denken, groen doen 
Samen met de kinderen 
verzorgen wij de tuin van 
Prikkebeen. Het kippenhok is 
daarvan ook een onderdeel en 
kijk eens hoe goed zij dit al 
kunnen. 
 
3+ Groep 
Op Prikkebeen merken wij dat 
kinderen van 3 jaar meer 
uitdaging zoeken. Met deze 
reden hebben wij een 3+ groep 
opgezet waarbij zij deze 
uitdaging krijgen. 
 
Oudercommissie 
De oudercommissie heeft 
helaas afscheid moeten nemen 
van twee leden, maar gelukkig 
zijn er ook twee nieuwe leden 
bijgekomen. Wil je weten wie? 
Kijk snel op de website. 
 
Pannenkoekendag 
Op 15 maart zullen wij samen 
met de kinderen pannenkoeken 
bakken. Met suiker, stroop, jam 
en nog meer lekkers! 
 
Nationale boomfeestdag 
Op 21 maart staat het planten 
van bomen en bloemen 
centraal. Wij zullen samen met 
de kinderen de lente weer in 
bloei zetten. 
 
Organisatie Prikkebeen 
Zoals je hebt kunnen merken 
ondergaat Prikkebeen wat 
veranderingen in de 
organisatie. Nu willen we jullie 
laten weten dat Arjon en Kion 
het aanspreekpunt zullen 
worden op de werkvloer en dat 
Elleke ons daarbij zal 
ondersteunen op de 
achtergrond. 

http://www.prikkebeen.com/voor-ouders/oudercommissie/


 

Wist u dat: 

 

 Het thema bij Prikkebeen “sprookjes” is? 

 

 Je de vakantiedagen al kunt doorgeven? 

 

 De kinderen op Prikkebeen altijd lekker dik worden ingepakt als zij naar 

buiten gaan. 

 

 Je tussen 7.30 en 9.00 koffie en thee met ons kunt drinken? 

 

 Wij de overdracht van uw kind, één van de belangrijkste dingen vinden? 

 


