
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
1 november 2019 
 
 
Nieuw 
Wij verwelkomen deze maand 
weer een hoop nieuwe kindjes: 
Pip, Lise, Quidaneau, Caleb en 
Kaj. Wij wensen jullie heel veel 
plezier op Prikkebeen! 
 
Verlaten 
Voor Tijn, Jay en Ismail is het 
helaas tijd voor de basisschool. 
Ismail zal volgende week 
afscheid nemen en Jay zal dit 
donderdag de 21ste doen.  
Heel veel plezier jongens! 
 
Groen denken, groen doen 
Het is herfst, en wat een hoop 
bladeren zijn er toch! Met 
elkaar hebben wij verschillende 
kleuren blaadjes gezocht. Daar 
kunnen wij natuurlijk wel iets 
leuks mee! Wij hebben er dan 
ook mooie uiltjes en egeltjes 
van gemaakt. Wat een mooie 
resultaten! 
 
Activiteiten 
Het grote Sinterklaasfeest komt 
er weer aan! Wij heten jullie 
dan ook van harte welkom op 
29 november vanaf 16.00 uur. 
Wij zouden het heel leuk vinden 
als jullie samen met broers, 
zussen, opa’s en oma’s komen.  
Wanneer jullie een cadeautje(s) 
voor grote(re) broer(s) of 
zus(sen) willen kan je deze wel 
op de dag zelf afgeven bij ons, 
maar zijn helaas wel voor eigen 
kosten. 
 



  

Thema 
Het nieuwe thema is “Herfst”. 
Gelukkig helpt de natuur ons een 
handje. Lekker in de kou naar 
buiten en bladeren zoeken maar! 
 
3+ groep 
Super leuk! De 3+ groep is weer 
gestart. Wij hebben leeuwen, 
parapluutjes, egeltjes en werkjes 
gemaakt waarbij er specifiek aan 
een thema gewerkt is, zoals de 
verschillende vormen benoemen, 
herkennen en matchen. Hierbij 
stimuleerde we de cognitieve 
ontwikkeling.  
 
Wij zijn met de 3+ groep veel in 
de gymzaal te vinden, waar we 
lekker uitrazen en activiteiten 
doen. Zo hebben wij met de 
kinderen een parcours gemaakt 
van blokken. Waar de kinderen 
onder/door de blokken moesten 
kruipen of erover moesten 
springen. Het enthousiast was 
aan de veel rode/ warme 

hoofdjes te zien! 
 
Mail beiden ouders? 
Willen jullie ook allebei die leuke 
nieuwsbrief ontvangen. Geef dan 
snel jullie tweede mailadres door. 
 
Aanpassingen betreft KTO  
Wij hebben besloten de 
zoetigheid naar beneden 
brengen. Daarom hebben wij 
ervoor gekozen om de jam, 
chocopasta eruit te doen en 
daarvoor pindakaas en honig aan 
te bieden. Daarnaast vervangen 
wij ook één limonade moment 
naar thee en gaan wij over naar 
de 0% suiker limonade.  
 

 



 

Wist u dat: 
 

 

• Wij heel erg blij worden van ouders die het badkamerbakje goed 
aanvullen! 
 

• Ik zei “Ik neem ook van die lekkere jam!” Tijn daarop zei, “Ja, dat komt 
omdat het abrikozenjam is” 
 

• Wij doppen sparen voor het goede doel “KNGF-geleidehonden”. Doneer 
dus snel uw melk, frisdrank, yoghurt of pindakaas doppen in de hal. 
 

• Alle activiteiten terug te vinden zijn op de website? 
 

• Wij biologisch fruit gebruiken, wat direct van de boer komt? 

http://www.prikkebeen.com/activiteiten/

