
  

  

   

Prikkenieuws                                              1 november 2017  
 
 

 

Vertrekkende kinderen 
Josje gaat ons morgen verlaten, wij wensen haar veel plezier toe op de 
basisschool. 
 
Nieuwe kinderen 
Ridouan is op 9 oktober bij Prikkebeen gekomen. Ridouan zit op de gele groep 
en is afhankelijk van verpleegkundige zorg. Ismail is alweer een tijdje bij 
Prikkebeen, hij zit op de eetgroep. 
Sophie is op 30 oktober bij Prikkebeen gekomen, zij zit op de eetgroep. 
Veerle, het zusje van Elsa, is begonnen.  
Sven is ook nieuw bij Prikkebeen, hij is de derde en kleinste Sven. 
Hartelijk welkom bij Prikkebeen! 

 
 
 



Nieuw landelijke beleid 
Vaste mensen op de vaste groepen blijkt een behoorlijke puzzel. Er zijn 
verschillende proefdienstlijsten gemaakt. Op hoofdlijnen is het voor een groot 
deel haalbaar, echter er zullen altijd wisselingen blijven bestaan omdat je 
afhankelijk blijft van vakantieperiodes, ziekteverzuim etc. 
 
De formatie van medewerkers die op de eetgroep ingeroosterd zijn is 
behoorlijk. Niet alle medewerkers zijn daar per dag nodig. Je zal dus 4 à 5 keer 
per week een medewerker, die ingewerkt is op de eetgroep, op een andere 
groep tegen komen. 
 
De verpleegkundigen gaan we zoveel mogelijk inzetten op de gele groep omdat 
daar de meeste zorg geleverd wordt. 
 
Op vrijdag zijn de groepen samengevoegd omdat het kind aantal dusdanig laag 
is. 
 
Er worden mentoren aangesteld, er is dus een eindverantwoordelijke van jullie 
kind[eren]. Volgens ons zal dat een positief effect hebben op de continuïteit. 
 
Wij hebben nu nog een viertal vragen gesteld aan de overheid over het nieuwe 
beleid. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in onze nieuwsbrief 
verwachten wij dat wij de zaken op 1 december, hooguit 1 januari 2018, onder 
controle hebben. 

 
 
 



Sinterklaas 
Op vrijdag 24 november komt Sinterklaas en zijn pieten bij Prikkebeen. Het 
feest begint om 16 uur en zal ongeveer om 17 uur afgelopen zijn. 
Grotere broers en zussen zijn welkom, ook opa’s en oma’s. 
De Prikkebeen kinderen krijgen een cadeautje van Sinterklaas. Het is mogelijk 
om een cadeautje toe te voegen voor grotere broers of zussen, geef dat dan, 
duidelijk voorzien van naam, bij ons af. 
 
Vakantie 
Joke en ik zijn op vakantie van 27 november t/m 1 december. Arjon en Debby 
zullen ons waarnemen. 
 

 
 
 
Wist u dat: 
 

 De moeder van Ien zwanger is 
 

 De moeder van Noor met de zwarte krullen zwanger is 
 

 Sinterklaas op vrijdag 24 november om 16 uur bij Prikkebeen komt 
 

 Prikkebeen gesloten is van 1 t/m 5 januari 2018 
 

 Het thema bij Prikkebeen nu “herfst” is en binnenkort Sinterklaas 



 

 Wij nog steeds op zoek zijn naar een chauffeur 
 

 De kinderen weer handschoenen nodig hebben voor het buiten spelen 
 
 
 
 
Het Prikkebeenteam 


