
  

  

   

Prikkenieuws                                              1 september 2017  
 
 

 

Vertrekkende kinderen 
Loek heeft ons al verlaten, Luuk [van Sanne] neemt maandag afscheid en Boris 
is volgende week donderdag voor het laatst. Wij wensen de jongens veel 
plezier op de basisschool.  
Doortje en Lenny gaan Prikkebeen op 1 oktober verlaten. Wij wensen hen al 
het goede toe. 
 
Nieuwe kinderen 
Matthew is nieuw op Prikkebeen, hij zit op de eetgroep. Matthew leert ook 
gebarentaal. 
 
Judith en Debby hebben de gerealiseerde buitenkeuken ingestuurd naar een 
jury van Groen Cement. Zij wonnen de onderstaande prijs voor Prikkebeen. Een 
prachtig boek natuurbeleving. 

 
 
 
 
Te laat komen 



Het overkomt geregeld dat ouders net iets te laat zijn. Dat kan natuurlijk 
gebeuren. Het is fijn dat je als ouder op zijn laatst om 17.50 uur bij Prikkebeen 
bent om nog de bijzonderheden van je kind[eren] te horen.  
De medewerkers van Prikkebeen hebben veelal ook een avondplanning en dat 
vinden wij bij Prikkebeen ook belangrijk.  
 
Communicatie 
Wij vinden het belangrijk dat wij de afspraken met de ouders over hun 
kind[eren] goed nakomen. Wekelijks gaan wij, als team, de gemaakt afspraken 
met elkaar bespreken, dit doen wij op een vaste dag. 
Regelmatig, wij denken tweewekelijks, zullen wij jullie als ouders ook naar de 
afspraken laten kijken om alles zo goed mogelijk op de rit te houden. 
 
Tarief 
Het nieuwe tarief voor de reguliere dagopvang voor 2018 wordt € 7,10 per uur. 
 
Nieuw landelijke beleid 
Vanuit de overheid zijn er plannen om de kinderopvang te verbeteren. Op de 
groepen moeten vaste werknemers staan. Wij zijn aan het kijken hoe wij hier 
vorm en uitvoering aan kunnen geven. De GGD is door ons verschillende malen 
benaderd maar wij hebben tot op heden nog geen contact gehad. 
 
Het is voor de medewerkers van de eetgroep belangrijk dat ze ook regelmatig 
op een andere groep staan. De belasting van de medewerkers op de eetgroep 
is erg hoog en om die reden is een afwisseling erg belangrijk. Wij nemen de 
nieuwe richtlijn serieus maar willen ons eerst verdiepen door controlerende 
partijen te raadplegen.  
 
Eigen kinderen van personeel 
Wij proberen zoveel mogelijk het personeel van hun eigen kind te splitsen 
zodat je niet steeds met je eigen kind bezig bent. Het lukt niet altijd maar in de 
meeste gevallen wel. 
 
Individuele begeleiding en educatie 
Wij hebben het streven om elke dag educatieve spelletjes met de kinderen te 
doen zoals puzzelen, Electro, bouwen, kleuren herkennen etc. te doen. Dit 
gebeurt veelal na de lunch.   
 
Tuin 



Er zijn nog wat plannen gemaakt om de tuin voor kinderen in de leeftijd van 3-4 
jaar nog wat spannender te maken, wij gaan ervan uit dat dit in het najaar te 
realiseren is. 
Voor de allerkleinsten proberen wij vaak een eigen plekje te creëren dicht bij 
het gebouw. 
Wij zullen ook de veiligheid opnieuw bekijken. Wij zijn ons er van bewust dat 
wij het nooit 100% veilig kunnen maken, er zullen altijd wel valpartijtjes blijven. 
Echter, wij willen er alles aan doen om dit te voorkomen. 
 
De medewerkers zijn op de hoogte dat zij zich over de tuin moeten verdelen. 
 
Eetgroep 
We willen graag een half jaar proefdraaien met grote kinderen op de eetgroep 
in het kader “zien eten, doet eten”. 
Wij houden rekening met vriendschap tussen de kinderen. De keuze voor de 
grote kinderen is dat zij zelfredzamer zijn. Buiten de etenstijden zijn de groepen 
natuurlijk weer bij elkaar. 
 

 
 
Zomerborrel 
Was goed bezocht en erg gezellig 
 



 
 

 



 
 
 
Wist u dat: 
 

 De moeder van Sjoerd zwanger is. 

 Casper het broertje van Maartje afgelopen dinsdag is geboren. 

 
 Ellis in vaste dienst is gekomen 

 Elleke op 21 augustus is getrouwd 

  
 Wij spulletjes verzamelen voor het dierenasiel, de verzameldozen staan 

in de hal 

 Het op 21 september de dag van de leidster is 

 Wij weer met gebaren gaan werken omdat er kinderen zijn die dat leren 

 De buitenkeuken een heuse kraan heeft 
 
 
 
 
Het Prikkebeenteam 


