
     

 
 

1 september 2020 
 
 
 
Nieuw 
Ons team zal het komende 
schooljaar versterkt worden door 
drie enthousiaste en gezellige 
stagiaires. Danique, Esmee en Vera 
zullen vanaf +/- half september tot 
eind juni 2021 stage bij Prikkebeen 
komen lopen. Hierbij zullen zij de 
groepen ondersteunen, maar ook de 
3+ groep met ons herstarten. 
 
Verlaten 
Lelia, Beau, Thijs en Jesse zijn 
alweer 4 jaar geworden en dat 
betekent, tijd voor de basisschool. 
Heel veel plezier, wij zullen jullie 
gaan missen! 
 
Groen denken, groen doen 
Tijd om te smullen! Verse groenten 
en fruit zoals gele courgettes, 
paprika´s en pruimen en dat 
allemaal uit onze eigen moestuin! 
Daar kunnen wij natuurlijk wel wat 
mee. Niet alleen om stiekem te 
snoepen maar ook om mee te 
koken! Van de paprika´s en 
courgettes hebben we een heerlijke 
soep gemaakt. Zo hebben wij zelf 
de groenten gesneden en natuurlijk 
ook zelf gesmuld van die lekkere 
soep!  
 
Thema 
We zijn nog volop bezig met ons 
thema zomer. We hebben de 
afgelopen weken volop van het 
zonnige zomerweer genoten en 
veel met water gespeeld. Dat 
werkte heerlijk verkoelend hoor. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Activiteit 
We hebben een buikglijbaan 
gemaakt waarmee de kinderen de 
grootste pret hebben gehad.  
Tijdens de hele warme dagen 
hebben we ook regelmatig 
binnengespeeld om bij te komen 
van de zon en de hitte. Binnen 
deden we dan puzzeltjes en 
knutselden we lekker. 
 
3+ groep 
De 3+ groep komt er vanaf 
september weer aan. De oudste 
kinderen worden dan weer extra 
uitgedaagd met moeilijke knutsels, 
puzzels, tekenopdrachten en andere 
activiteiten. Zo bereiden we de 
kinderen langzaamaan voor op de 
overstap naar de basisschool. 
 
Op de hoogte blijven? 
We hebben het leuke idee opgezet 
om via Siilo app regelmatig een foto 
van je kind)eren’ met jullie te delen. 
Helaas concludeerden we dat de Siilo 
app niet zo fijn werkt, daarom 
zouden wij graag van jullie willen 
weten of je het ook goed vindt als de 
foto’s per Whatsapp worden 
verstuurd. Laat het ons weten via de 
volgende link. 
 
Baby expert 
Zoals vele van jullie weten is Annette 
Stehouwer nieuw bij ons komen 
werken. Wat jullie nog niet weten is 
dat Annette ook babyconsulente is. 
Loop je dus ergens tegenaan of kom 
je er niet uit, vraag het dan eens aan 
Annette. Zij kan jullie vast helpen 
met het vinden van een oplossing. 
 
Hartstichting 
Komen jullie ons 9 september om 
7.30 uur ook aanmoedigen? De start 
en finish is namelijk naar het mooie 
Bunnik verplaatst. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev8HAEVK_mGG7x3zKAv_MEGIo1KwnncOb6rTiLBp5H87a2ig/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.google.com/maps/place/Buitengoed+De+Boomgaard/@52.0596783,5.1983264,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x7c08301837649f32!5m2!4m1!1i2!8m2!3d52.0596783!4d5.1983264
https://www.google.com/maps/place/Buitengoed+De+Boomgaard/@52.0596783,5.1983264,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x7c08301837649f32!5m2!4m1!1i2!8m2!3d52.0596783!4d5.1983264


 

Wist je dat: 
 

 ‘Onze’ Sanne weer terug is van zwangerschapsverlof? 
 

 Ik Sam vroeg waar hij naartoe was geweest op vakantie. Waarop hij 
antwoordde: “Linksaf” (ha, ha). 
 

 Tobias en Feline grote broer en zus worden? 
 

 Moedermelk op drie manieren op kan warmen? Ben je benieuwd hoe? Klik dan 
hier. 

 

 Wij om 16.30 uur onze eigen geoogste tomaatjes hebben gegeten? 
 

 Je weer kunt inschrijven voor het knippen? 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/borstvoeding-en-flesvoeding/borstvoeding-geven/moedermelk-opwarmen.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOH5R1ryFH4AJjwpaxDeVg_OYsqbzoSNXqbl5HnhqXsa5Jbg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

