
    

 
 
3 maart 2019 
 
 
 
Nieuw 
Wij mogen met blijdschap 
zeggen dat Maeson bij ons is 
begonnen. Wij vinden het dan 
ook erg fijn dat hij bij ons 
kinderdagverblijf is gekomen. 
Wat een heerlijk ventje! 
 
Verlaten 
Salomé is bijna 4 jaar 
geworden! Helaas betekend dat 
wel dat zij Prikkebeen zal gaan 
verlaten. Dit vinden wij 
natuurlijk heel erg jammer, 
maar gelukkig komt haar zusje 
Rozemarijn haar plek op vullen. 
Wat een mooie wisseling van de 
wacht! 
 
Helaas moeten we ook van 
Benjamin W. afscheid nemen. 
Dit is altijd jammer, maar soms 
lukt het niet en is afscheid 
nemen de enige oplossing. We 
wensen je heel veel speelplezier 
namens Prikkebeen! 
 
Schoenen aan-/ uittrekken 
Wij ervaren het als erg prettig 
wanneer ouders lekker hun tijd 
nemen voor de overdracht van 
hun kind. Daarnaast willen wij 
jullie er wel op attenderen dat 
het fijn zou zijn als de schoenen 
in de hal worden aangetrokken 
zodat de gymzaal ook voor onze 
kleintjes (baby´s’) schoon blijft. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thema 
Het thema ‘Carnaval!’ is er 
weer. De kinderen vonden het 
verkleden geweldig. Niks is dan 
ook leuker om in een andere rol 
of personage te kruipen. Helaas 
is dit feest van korte duur en 
zullen wij over een week 
overgaan in het nieuwe thema. 
 
Groen denken, groen doen 
De zon doet al hard zijn best en 
zorgt voor prachtige plantjes in 
de tuin. Wij zullen daarom op 
de nationale boomfeestdag 
weer boompjes en plantjes 
planten in de moestuin. De 
kinderen vinden dit geweldig en 
daarom zullen wij hen zeker 
vragen om de handjes uit de 
mouwen te steken. Er is niks 
lekkerders dan een paar vieze 
handjes! (ha, ha) 
 
3+ groep 
Helaas door wat meerdere 
zieken moesten wij wat 
schuiven in het personeel. 
Jammer genoeg waren er ook 
veel kinderen ziek, gelukkig 
kwam dit nu goed uit. Hierdoor 
konden wij ieder kind zijn 
persoonlijke aandacht geven.  
Door het schuiven konden wij 
jammer genoeg geen 3+ groep 
draaien. Hopelijk hersteld 
iedereen weer en kunnen wij de 
kinderen weer lekker uitdagen 
met leuke activiteiten. 
 
Activiteiten 
De pannenkoekendag komt er 
weer aan! We zullen heerlijke 
pannenkoeken bakken en deze 
samen met de kinderen 
opsmullen. Wij hebben er zin in! 
 



 
 
 

Wist u dat: 
 

• Bij het slaaplekker zeggen Tijn het volgende zei: “En ik word door Hanna 
opgehaald!” Hij lied duidelijk merken dat hij niet naar bed wilde (ha, ha). 
 

• Beau op de vraag “wat heb je op je handen?” reageerde met “een 
grapje”. Maar gelukkig reageerde hij wel met ja toen er gevraagd werd of 
het toch niet nagellak was. 
 

• Eefje liever een toastje eet dan een koekje of rijstenwafel. 
 

• Stef naar de ogendokter was. Die ging namelijk in zijn mond kijken. 


