
    

 
 
1 oktober 2019 
 
 
Nieuw 
Wij verwelkomen ook deze 
maand weer nieuwe kinderen. 
Welkom; Floris & Esra.  
Veel plezier op Prikkebeen! 
 
Verlaten 
Teun zal ons per 24 oktober 
gaan verlaten. Dit vinden wij 
natuurlijk heel erg jammer, 
maar wij wensen hem heel veel 
plezier op school.  
Je kunt het Teun! 
 
3 + groep 
De 3+ groep is weer begonnen. 
Alle kinderen die naar de 3+ 
groep gaan, zijn dan ook erg 
enthousiast! 
Wij hebben een indeling 
waarbij ieder kind even vaak 
naar de 3+ groep kan. Wel zal er 
iedere keer door de stagiaires 
gevraagd worden of de 
kinderen wel mee willen naar 
de groep. Wij zullen de 
kinderen nooit verplichten! 
 
Activiteiten 
Donderdag 19 september was 
de dag van de leid(er)er. Het 
was een reuze gezellige dag. Wij 
willen iedereen dan ook heel 
erg bedanken voor alle mooie 
tekeningen en cadeaus.  
Het was een fantastische dag 
voor de kinderen, maar stiekem 
ook voor ons! 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Thema 
Het thema is deze periode nog 
steeds “ Circus”. Wij gaan dan 
ook proberen om de 
CliniClowns langs te laten 
komen. Dit zou natuurlijk ook 
een groot feest zijn voor de 
kinderen!   
 
Groen denken, groen doen 
Mmm, je zou het niet 
verwachten, maar de spruitjes 
vallen erg in de smaak.  
De kinderen vinden ze super 
lekker! Vers uit eigen tuin 
geplukt en dan lekker opeten! 
 
Draagzakken 
Wat is het toch lekker om te 
wandelen. Alle kinderen willen 
dan ook graag mee! Wil jij ons 
helpen aan meer 
vervoersmiddelen? Je kunt ons 
helpen door oude draagzakken 
te doneren.  
Wij nemen hem dan graag over!   
 
Oudergesprekken 
De inschrijfformulieren hangen 
er weer. Hierop kun je jouw 10 
minuten gesprek aanvragen. In 
dit gesprek zul je de 
ontwikkeling van jouw 
kind(eren) bespreken en kijken 
of er eventuele knelpunten zijn. 
 
Klant tevredenheid 
onderzoek  
Wij willen iedereen bedanken 
voor de gegeven feedback en 
praktische adviezen! 
In de bijlage vinden jullie een 
toelichting over de verwerking 
van de feedback en praktische 
adviezen. 
 
 



 

Wist u dat: 
 

 

• Wij met alle kinderen in de trein naar Utrecht zijn geweest. Wat een 
feest was dit! De kinderen vonden het geweldig. 
 

• Pepijn grote broer is geworden van zijn zusje Amélie. 
 

• Ik, Emily – Josephine vroeg “hoelang blijf jij nog op Prikkebeen?” Waarop 
zij zei “Tot op de camping”. De conclusie heb ik ook nog niet kunnen 
trekken (ha, ha) 
 

• Kinderen van kou niet ziek worden, maar van virus wel? Lees er hier 
meer over. 
 

• Timme grote broer gaat worden? 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/warm-aankleden-anders-word-je-ziek/

