1 maart 2020
Nieuw
Graag verwelkomen wij onze
nieuwe collega Anne. Sanne gaat
met zwangerschapsverlof en Anne
zal haar tijdens deze periode
vervangen.
Wil je meer weten over Anne? Klik
dan op de bijgevoegde bijlage.
Verlaten
Mooi nieuws! Quint is zó goed aan
het herstellen dat hij geen
verpleegkundige zorg meer nodig
heeft. Dat betekent dat Quint ons
gaat verlaten. Wij wensen je veel
plezier toe op je nieuwe plekje
Quint!
Ien heeft ook afscheid genomen van
Prikkebeen. Zij is namelijk 4 jaar
geworden en gaat lekker naar
school. Veel plezier Ien!
Groen denken, groen doen
Helaas hebben wij afgelopen
maand vanwege het aanhoudende
slechte weer wat minder
buitenactiviteiten kunnen doen. Er
staan voor de komende periode
weer veel leuke dingen op de
planning. Hopelijk zit het weer dan
mee!
Donderdag 26 maart ontvangen wij
een wel heel leuk en bijzonder
pakket. Wat zit er in dit pakket?
Eitjes, poppen en rupsen! De
komende tijd zullen er op
Prikkebeen mooie vlinders geboren
gaan worden. Hoe bijzonder is het
om dit proces van dichtbij mee te
maken! Wij kijken er nu al naar uit.
Heeft één van de ouders nog een
insectenbak staan? Dan horen wij
dit graag 😊

Activiteiten
Wat een groot carnavalsfeest was
het 25 februari. Lekker schminken,
verkleden, dansen en de polonaise
lopen. Wij hebben genoten van al
die dansmoves en die stralende
gezichten!
Thema
Het oh zo gezellige carnavalsthema
zit er helaas weer op.
Op naar ons nieuwe thema:
“Pasen/lente”.
Als je niet weet waar die
modderige handjes vandaan
komen, dan zijn wij bezig geweest
met de lentevoorbereidingen in de
tuin: bloemetjes planten.
3+ groep
De 3+ groep is samen met Kion op
pad geweest: “Waar gaan we naar
toe, Kion?” Wordt er gevraagd.
“We gaan op bezoek bij het
verzorgingshuis voor oude mensen.
Daar gaan we samen met de mensen
puzzelen en lezen.“ Antwoordt Kion.
“Oh, dat is leuk!” Zegt Ien.
Dit bezoek was zo geslaagd dat wij
nu één keer per maand naar het
verzorgingshuis zullen gaan. De
bezoeken zullen op de dinsdag en
vrijdag plaats gaan vinden. Iedere
keer gaan we daar andere
activiteiten doen met de bewoners.
Leuk om jong en oud zo samen te
zien genieten.
Afscheid
Wij zullen met pijn in ons hart
afscheid moeten nemen van
verpleegkundige Marlies. Marlies
heeft namelijk besloten om te
stoppen bij Prikkebeen. Wel heeft zij
nog een mooie afscheidsbrief (zie
bijlage) voor jullie en de kinderen
geschreven.

Wist u dat:
• Bram grote broer gaat worden?
• Wanneer Arjon een sonde netjes opbergt, zegt Nyla: “Springtouw?”
• Noor aan Sanne wilde vertellen dat wij smoothies hebben gemaakt. Zij
zei dus ook “Wij hebben snotties gemaakt!” Heerlijk dat enthousiasme
en zelfvertrouwen!
• Judith aan Sven (groep rood) vraagt: “lust jij alles?” antwoordt Sven met:
“Ja ik lust alles, maar ik ben geen koe of paard, dus ik lust geen gras en
hooi hoor.”

