
    

 
 

1 oktober 2020 
 
 
 
 
 
Nieuw 
Wij hebben weer een aantal nieuwe 
kindjes op de  groepen! Welkom Lize, 
Kim, Pim, Jesse en Linde. Heel veel 
plezier op Prikkebeen. 
 
Verlaten 
Sara heeft een nieuwe plekje 
gevonden bij kinderopvang Irene. 
Daar gaat zij vast haar plekje vinden 
en lekker spelen. Veel plezier daar, 
wij gaan je missen! 
 
Groen denken, groen doen 
Jullie hebben het vast al gezien, ons 
plein heeft allemaal mooie nieuwe 
kleuren gekregen. Deze verschillende 
kleuren verf maken een mooi 
parcours waar de kinderen overheen 
kunnen lopen en fietsen. Ze hebben 
er nu al heel veel plezier van. Het 
parcours is dagelijks druk bezet!  
 
Thema 
Het is weer nat buiten en het wordt 
weer kouder, dat betekent dat het 
nieuwe thema ‘de herfst’ is 
aangebroken. 
 
3+ groep 
De 3+ groep is weer begonnen. Wat 
hebben de kinderen er ongelofelijk 
veel plezier in. Samen met de 
stagiaires is het nog even zoeken 
naar de vorm van de 3+ groep, maar 
dit gaat al de goede kant op. De 3+ 
kinderen mogen altijd zelf kiezen of 
ze mee willen doen, maar dit willen 
ze gelukkig al te graag (ha, ha). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Activiteit 
Afgelopen week was het de dag van 
leid(st)er. We zijn ontzettend 
verwend door de kinderen. Mooie 
tekeningen, chocolade en snoep! 
Hmmmm, we zijn volop aan het 
genieten van al dat moois en lekkers. 
☺ 
 
De aankomende weken zullen we 
opzoek gaan naar eikeltjes, blaadjes 
en kastanjes voor de herfsttafel. 
 
Dierendag komt er weer aan. Dus 
zoek je dierenknuffels alvast op, 
want maandag 5 oktober mag je ze 
allemaal meenemen. 
 
Het voorleesontbijt komt er weer 
aan! Volgende week donderdag 8 
oktober zijn alle kinderen vanaf 8.15 
uur welkom. We zullen eerst lekker 
broodjes eten en daarna een boekje 
voorlezen. Kinderen die normaal 
gesproken niet op donderdag 
komen, kunnen tussen 9.15 en 9.30 
uur weer opgehaald worden.  
 
Corona 
Graag willen wij jullie weer 
attenderen op alle 
coronamaatregelen.  
 
De afgelopen tijd is het ons 
opgevallen dat het bij het halen en 
brengen soms heel druk is. Dit heeft 
ons doen besluiten om met grotere 
regelmaat op de groepen te starten. 
Jullie kunnen dan via de tuin je kind 
bij de deur van de juiste groep 
brengen en halen.  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen


 

Wist je dat: 
 

• Stef zei “Jelle we hebben even veel gepoept, alleen ik wel een maatje groter” 
(ha, ha). 
 

• Het weer tijd is voor laarzen? 
 

• Kion de hbo v opleiding gaat volgen? 
 

• Iedereen heeft toegestemd om de foto’s via Whatsapp te sturen? Dit hebben 
wij dus ingevoerd. 

 

• Noor het volgende zei toen ik haar vroeg hoe zij weet dat ze een meisje is? 
“Omdat ik zo blij kijk.” 

 
Je onze geplande activiteiten op de website kunt vinden? 

 
 

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

