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Nieuw 
Goed nieuws! Sara (zusje Noor) 
is begonnen bij Prikkebeen. Wij 
zijn blij haar ook op Prikkebeen 
te hebben. 
 
Verlaten 
Helaas heeft Livia ons moeten 
verlaten. Zij zal zich verder 
gaan settelen bij een ander 
kinderendagverblijf. Wij 
wensen haar veel plezier toe. 
 
Opa en oma dag 
Wat een feest was het weer met 
alle opa’s en oma’s. De opa’s en 
oma’s hebben hele mooie en 
unieke schilderijtjes of handjes 
gemaakt. Ook hebben we een 
gekke of hele lieve familiefoto 
kunnen maken. Deze foto’s 
zullen nog worden uitgezocht 
en afgedrukt zodat jullie die 
thuis kunnen ophangen. 
 
Wil je de foto’s alvast bekijken, 
ga dan even naar de website. 
 
Kinderverwendag 
De Kinderverwendag komt 
steeds dichterbij en zal op 14 & 
15 juni plaatsvinden. Vergeet je 
kind dus niet aan te melden, dit 
kan via de mail of vertel het één 
van de begeleiders(sters). En 
twijfel je nog? Kijk dan even hoe 
leuk het vorige jaar was. 
 
 

http://www.prikkebeen.com/fotos/
http://www.prikkebeen.com/nieuws/archief/kamperen-2017/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Het thema zal deze periode 
“familie” zijn. Natuurlijk hebben 
jullie de familiefoto’s al 
opgehangen, zo niet hang hem 
dan snel op! 
 
Groen denken, groen doen 
Het uitje naar de Intratuin valt 
natuurlijk ook onder het groen 
denken, groen doen. De 
kinderen hebben prachtige 
bollen uitgezocht en de dieren 
goed bekeken, wat een 
vakantiegevoel krijg je daarvan. 
 
Unieke tuin 
Met dit lekkere weer konden 
wij dan ook optimaal genieten 
van de tuin. Bij dat mooie weer  
gaat de waterkraan open en 
ontdekken de kinderen de 
mooiste uitvindingen met het 
water. Zij testen alles wat je met 
water kan doen, of het nu wel of 
niet mag (ha, ha).  
 
Oudergesprekken 
In juni zullen de 
oudergesprekken weer 
plaatvinden. Half mei zullen de 
inschrijfformulieren in de hal 
hangen en kunnen jullie je 
aanmelden. 
 
Aanspreekpersoon 
Week 19 zullen wij, Arjon & 
Kion niet aanwezig zijn 
vanwege vakantie. Tijdens deze 
periode stellen wij Judith als 
aanspreek persoon aan. 
Wanneer een vraag dringend is 
voor ons zijn wij wel bereikbaar 
via de mail. 
 
 
 



 

Wist u dat: 

 

• Ien een zusje heeft genaamd Jans! 

 

• Het weer tijd is voor zomerslaapzakken? 

 

• Eefje altijd vraagt om “Stoepstengel?” Eefje bedoelt natuurlijk of zij een 

soepstengel mag. 

 

• De moeder van Salomé zwanger is? 

 

• Ien heel goed kan helpen? “Hier Mauwits limonade, zo lekker!”. 

 

• Huub klaar is voor school? Huub wel, want hij zei “Ik kan al zelf mijn jas 

aandoen!” 


