
 
 

       

Prikkenieuws       1 oktober 2016 

“Nieuwe” kinderen 
Dionne gaat ons toch niet verlaten, haar vader heeft gelukkig weer werk 
gevonden.  
 
Vertrekkende kinderen 
Singha gaat ons eind oktober verlaten, zij gaat dan naar de basisschool. Wij 
wensen haar alvast veel plezier op school. 
Ook Noah gaat Prikkebeen verlaten, hij gaat verhuizen naar Amerongen. Wij 
wensen Noah veel plezier op de nieuwe crèche. 
 
Sluitingsweek 
Prikkebeen is gesloten van 2 t/m 6 januari 2017, dit is de tweede week van de 
kerstvakantie. 
 
Foto’s op de kapstok 
Zo links en rechts ontbreken er nogal wat foto’s op de kapstok. Willen jullie een 
foto van je kind[eren] meenemen voor zover dat nog niet gebeurd is?   
 

 



 
 

 
 
Operatie Joke 
Joke staat op de wachtlijst voor een nieuwe heup, de oude heup zit er al ruim 
15 jaar in. De kom is versleten en er wordt naar verwachting medio 
oktober/november een nieuwe kom geplaatst. Daarna mag ze haar heup 3 
maanden niet belasten. 
Arjon zal meer en meer begeleidingsgesprekken doen met de ouders van de 
eettrainingskinderen. Hij kan altijd ruggenspraak houden met Joke. 
We gaan ervan uit dat de min-max contracten voor het grootste deel de uitval 
van Joke zullen opvangen. Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe 
verpleegkundige. 
 
Vakantie 
Joke en ik zijn van 10 oktober t/m 21 oktober met vakantie. Arjon en Debby 
nemen ons waar tijdens deze periode. 
 
 
 
 



 
 

Tarief 2017 
Het tarief voor de regulieren kinderen gaat per 1 januari 2017 van 6,70 euro 
naar 6,85 euro/uur i.v.m. stijging van de kosten. Ook willen wij meer gaan doen 
in het kader van “keurmerk groen” zoals uitstapjes etc. 
 

 



 
 

 
Oudercommissie 
De oudercommissie bestaat uit de volgende leden: 
Anna de moeder van Sven [de voorzitter] 
Jonna de moeder van Boris 
Suzanne de moeder van Gijs en Teun 
Martine de moeder van Floor 
Rick de vader van Loek en Stef 
Carlijn de moeder van Maartje 
De foto’s van de leden staan op de website m.u.v. Rick en Carlijn.  
 
De oudercommissie is bereikbaar via de volgende mail: 
ocprikkebeen@gmail.com 
 
Pedagogisch beleid 
Het gewijzigde pedagogisch beleid staat op de website. 
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Dierendag 
Op 4 oktober hebben we een konijn bij Prikkebeen en misschien wel een 
vogeltje. 
 
Wist u dat: 
 
Maddy de tekeningen, cadeautjes en hartverwarmende woorden erg 
gewaardeerd heeft 
 
De moeder van Sam zwanger is. 
 
Het prikkebeenteam 


