
 
 

   

     

 

Prikkenieuws       1 november 2016 

Nieuwe kinderen 
Loek is een nieuw kindje wat op de eettrainingsgroep is gekomen. 
Heel erg welkom bij Prikkebeen. 
  
Vertrekkende kinderen 
Juna heeft ons verlaten en gaat elders een eettrainingsschema volgen. 
Wij wensen de ouders van Juna heel veel succes. 
 
Sluitingsweek 
Prikkebeen is gesloten van 2 t/m 6 januari 2017, dit is de tweede week van de 
kerstvakantie. Op 9 januari staan wij weer fris en fruitig klaar! 

 



 
 

 
Reyhan 
Reyhan is al een poosje niet bij Prikkebeen vanwege een operatie die wat 
complicaties heeft opgeleverd. Reyhan gaat nu revalideren en hopelijk komt ze 
t.z.t. weer naar Prikkebeen. 
 
Sinterklaas 
Sint en Piet komen op vrijdag 25 november bij Prikkebeen. Er komen wel 4 
zwarte pieten! Sint en zijn bruine pieten komen van 16-17 uur bij Prikkebeen. 
Alle ouders, broertjes en zusjes zijn welkom, ook opa’s en oma’s. Inloop vanaf 
15.30 uur. 
Het zal weer een mooi spektakel worden, Sint en zijn pieten staan al te 
trappelen! 
Wil je een cadeautje toevoegen aan de zak van Piet voor een grote broer of zus, 
dan is dat geen enkel bezwaar. 
 
Verjaardagen 
Het is, denken wij, leuk voor de herinnering om foto’s te maken op een 
verjaardagsfeestje van je kind[eren] op Prikkebeen. Wanneer je dat leuk lijkt, 
geef dan je camera mee, wij zorgen dan voor een leuke herinnering. 



 
 

 
Excuses 
Excuses voor de vroegtijdige afboeking in de maand oktober. Ik was vergeten 
om de datum van de incasso’s aan te passen. 
 
Verjaardagontbijt 
Het was erg gezellig tijdens het ontbijt. Heel erg bedankt voor de mooie 
tekeningen en presentjes. 



 
 

 

 
 
Prikkebeentuin 
Recentelijk hadden wij een aantal vernielingen van onze tuin. Na een actie van 
Rick, de vader van Stan, hebben de jeugdige daders uit de buurt zich gemeld, 
erg dapper! 
Vandaag hebben dezelfde jongens een nieuwe appelboom geplaatst.  
 
 



 
 

Wist u dat: 
 
Duuk en Teun [tweeling] staan naast elkaar. Loek zegt: hé nog een Teun [over 
Duuk] 
 
Maxime, lig je onder een mooi nieuw dekbed??  
Maxime: ja, dat heb ik bij de Jumbo gekocht!! 
 
Hoe oud ben je Lauke? 10 minuutjes! 
En Joppe [haar broertje]? Uhhhh: 2 nachtjes! 
 
Maxime het pas gemaaide gras naar chloor vindt ruiken. 
 
Dionne tijdens een ijsje eten: wit smaakt naar puntermeter [pepermunt 
bedoelde zij]. 
 
Loek verteld dat hij thuis niet in de box van Stef, zijn kleine broertje mag. Ik 
moet eerst kleiner groeien zegt hij met overtuiging. 
 
De moeder van Elsa zwanger is. 
 
Arjon zijn taken heel serieus oppakt en aan zijn eigen toekomst bij Prikkebeen 
denkt!! Arjon krijgt een tweeling!! 

 
 
 
Het prikkebeenteam 


