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Nieuwe kinderen 
Cas is een nieuw kindje bij Prikkebeen. Wij heten hem van harte welkom. 
 
Vertrek 
Thije en Max gaan ons deze maand verlaten. Thije gaat naar de kinderopvang in 
Maarssen en Max gaat naar de basisschool. Wij wensen Thije en Max veel 
plezier bij de nieuwe kinderopvang en op school. 
 
Sinterklaasfeest 
Zoals eerder aangegeven houden wij het Sinterklaasfeest op vrijdag 27 
november. Het begint om 16 uur en duurt tot 17 uur. Sint komt met 5 zwarte 
pieten. Ouders, broertjes zusjes en opa’s en oma’s mogen ook komen. Alle 
Prikkebeenkinderen krijgen een cadeautje. Cadeautjes voor broertjes en zusjes 
mag je als ouder toevoegen aan de zak met cadeautjes. 
De oudercommissie koopt een aantal grote cadeau ’s voor alle 
Prikkebeenkinderen, deze cadeau ’s blijven bij Prikkebeen zodat de kinderen 
daar op een later moment mee kunnen spelen. 
Het hele spektakel wordt weer gefilmd door onze vaste cameraman. De film 
wordt later weer verspreid. 
 
Stagiaire 
Er is afgelopen maand een nieuwe stagiaire begonnen, lieselotte. Zij loopt 
stage op de woensdag en donderdag. 
 
Thema 
Het nieuwe thema is Herfst. 
 
Dierenarts 
Deze maand komt er een dierenarts bij Prikkebeen. Alle kinderen mogen hun 
dierenknuffel dan meenemen. De arts kijkt ze na en lapt ze weer op. De 
kinderen mogen daarbij helpen. 
De details hierover volgen later. 



 
Kapper 
De kapper komt aanstaande donderdag. De lijst hangt weer op de deur. De 
kosten bedragen 10 euro per kind. Graag de 10 euro op de knipdag betalen. 
 
Oudergesprekken 
Binnenkort zijn er weer oudermiddagen. De lijsten worden deze week 
opgehangen in de hal van Prikkebeen. De gesprekken duren ongeveer 20 
minuten per kind. 
 
Zwangerschapsverlof 
Judith is momenteel met zwangerschapsverlof.  
 
Vrachtwagen  
Vandaag, maandag 2 november, kwam er een reusachtige truck bij Prikkebeen. 
Sommige kinderen vonden het wel een beetje eng maar de meesten hebben 
genoten. 
 
 

  















 
 

 
 
 
 
 


