
    

 
 
 
 
 
 

 
 
1 mei 2019 
 
 
 
Nieuw 
Wij mogen met blijdschap 
zeggen dat Tobias is begonnen 
op Prikkebeen. Hij heeft dan 
ook helemaal zijn plek 
gevonden op de babygroep. 
Welkom Tobias! 
 
Opa en Oma dag 
Wat spannend, maar oh zo leuk 
vonden de kinderen dit weer. 
Met Opa en/of Oma naar 
Prikkebeen blijft altijd een 
beetje gek voor de kinderen, 
maar toen ze eenmaal gewend 
waren vonden zij het 
fantastisch! Lekker knutselen 
en pizza maken en daarna 
lekker snoepen van de zelf 
gemaakte pizza. Wat een succes 
was het weer! 
 
Verstopt 
Wat lag er nou verstopt in de 
tuin? Het waren toch geen 
paaseieren, hè? Jawel hoor, de 
kinderen hebben ze allemaal 
gevonden. En daarna hebben zij 
die lekker opgegeten. Wat een 
feestje vinden de kinderen dit 
toch! 
 
Sluitingsdag 
Deze maand valt Hemelvaart 
weer en dat betekend dat wij de 
vrijdag daarna gesloten zijn. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Thema 
Een nieuw thema! Het thema 
verkeer zal een fantastisch 
thema worden, omdat wij deze 
keer vanuit de provincie een 
materialendoos hebben 
gekregen. De materialendoos 
bestaat uit leuke activiteiten en 
leerzame spelletjes over het 
verkeer. Wil je hier meer over 
weten? Schrijf je dan snel in op 
de ouderbijeenkomst van 4 juni. 
Wij laten jullie dan tussen 17.00 
en 18.00 uur zien hoe jouw kind 
zich heeft ontwikkeld als een 
echte verkeersmeester! 
 
3+ groep 
Het was Pasen en dat betekend 
dat wij de hal weer met mooie 
paastaken mochten versieren. 
We willen Nico dan ook van 
harte bedanken voor de mooie 
paastaken. De kinderen vonden 
het geweldig! 
  
Activiteiten 
Op 10 mei zullen wij met vele 
van jullie de tuin gaan 
opknappen. Lekker verven, 
schoffelen, maar ook het 
voelpad aanleggen. Wees er bij! 
En schrijf je in op het 
inschrijfformulier in de hal. 
 
Halen en brengen 
Heerlijk die ouders die even tijd 
nemen om hun kinderen te 
halen of brengen. Voor de 
kinderen helemaal fantastisch 
als er zo´n grote toren wordt 
gebouwd! 
 
 
 



 
 
  

Wist u dat: 
 

• Sjoerd naar Madurodam is geweest, Daar waren allemaal huisjes vertelde 
hij trots. Maar zijn huis was er helaas niet, want die stond te ver weg. 
 

• Ismaïl wist wie er met koningsdag jarig was? 
Namelijk Koning Willem-Axexander (Alexander natuurlijk)  
 

• Bij het vragen aan Samuel of mama weleens “Ik hou van jou zegt?” Hij 
trots zei “Dan zeg ik: Tot de maan en terug” 


