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Inventarisatie	  inentingen	  
Prikkebeen	  heeft	  in	  de	  afgelopen	  weken	  navraag	  gedaan	  of	  alle	  kinderen	  die	  bij	  
Prikkebeen	  komen	  ingeënt	  zijn.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  mogelijk	  
besmettingsgevaar	  door	  niet	  ingeënte	  kinderen.	  Alle	  kinderen	  die	  bij	  
Prikkebeen	  komen	  zijn	  ingeënt.	  

	  
	  
Uitje	  naar	  een	  fruitbedrijf	  
Prikkebeen	  probeert	  de	  kinderen	  steeds	  meer	  groenbeleving	  te	  laten	  ervaren.	  
In	  dat	  kader	  gaan	  we	  op	  maandag	  11	  mei	  naar	  een	  fruitbedrijf	  in	  Bunnik.	  Wij	  
gaan	  daar	  lopend	  heen.	  De	  kinderen	  krijgen	  daar	  eigen	  gemaakte	  appelsap	  en	  
een	  appel	  aangeboden.	  De	  boer	  zorgt	  er	  ook	  voor	  dat	  er	  wat	  lammetjes	  in	  de	  
wei	  lopen.	  Ook	  zal	  er	  een	  imker	  een	  kleine	  demonstratie	  geven.	  	  
	  
	  



5	  mei	  
Op	  5	  mei	  zijn	  wij	  gesloten,	  deze	  dag	  kun	  je	  helaas	  niet	  inhalen.	  
	  
Website	  
De	  nieuwe	  website	  zal	  waarschijnlijk	  over	  twee	  weken	  online	  zijn.	  	  
De	  website	  bevat	  vele	  leuke	  foto’s	  van	  de	  Prikkebeen	  kinderen.	  Het	  zijn	  foto’s	  
van	  kinderen	  waarvan	  de	  ouders	  toestemming	  hebben	  gegeven.	  
	  

	  
	  
GGD	  rapport	  
Het	  laatste	  GGD	  rapport	  staat	  straks	  op	  de	  nieuwe	  website.	  Er	  zijn	  geen	  
overtredingen	  geconstateerd.	  
	  



	  
	  
	  
	  
Dag	  van	  de	  groene	  kinderopvang	  19	  mei	  
Op	  deze	  dag	  gaan	  we	  samen	  met	  de	  Prikkebeenkinderen	  één	  of	  meerdere	  
bomen	  planten	  in	  onze	  speeltuin.	  
	  
Manege	  
In	  juni	  komt	  er	  iemand	  van	  de	  manege	  in	  Odijk,	  zij	  kan	  de	  kinderen	  alles	  
vertellen	  over	  paarden	  en	  wat	  je	  zo	  al	  nodig	  hebt	  bij	  de	  verzorging	  van	  je	  paard,	  
en	  wat	  het	  paard	  zoal	  eet.	  
	  
Kikkervisjes	  
Op	  de	  balie	  in	  de	  gymzaal	  staat	  een	  aquarium	  met	  kikkervisjes.	  Wij	  zijn	  
begonnen	  met	  kikkerdril.	  De	  grotere	  kinderen	  volgen	  de	  ontwikkeling	  op	  de	  
voet.	  Ze	  genieten	  er	  zienderogen	  van.	  
	  



	  
	  
Moestuin	  
De	  plantjes	  groeien	  al	  aardig.	  Wij	  hebben	  al	  minikomkommers,	  kerstomaatjes	  
en	  snackpaprikaatjes	  uit	  de	  tuin	  gegeten.	  Ze	  waren	  natuurlijk	  al	  wel	  
voorgetrokken.	  	  
De	  aardappels	  staan	  boven	  en	  de	  uitjes	  laten	  zich	  ook	  al	  zien.	  De	  kinderen	  
beleven	  veel	  lol	  aan	  het	  verzorgen	  van	  de	  moestuin,	  het	  water	  geven	  vinden	  ze	  
het	  leukste!	  



	  



	  

	  
	  
Nieuwe	  kinderen	  
Daphné	  is	  een	  nieuw	  kindje	  van	  13	  maanden.	  Zij	  komt	  op	  groep	  rood	  en	  gaat	  
a.s.	  maandag	  beginnen.	  Wij	  heten	  haar	  hartelijk	  welkom.	  
	  
Wist	  u	  dat	  
	  

• Gijs	  een	  broertje	  of	  zusje	  krijgt!	  
	  

• De	  opa	  en	  omadag	  een	  succes	  was.	  
	  

• Annelot	  zegt:	  mijn	  papa	  drinkt	  bier	  en	  mijn	  mama	  fristi.	  
	  

• Annelot	  zegt	  dat	  Arjon	  even	  een	  pauze	  aan	  het	  halen	  is	  wanneer	  Arjon	  
met	  pauze	  is.	  

	  
• Als	  het	  mooi	  weer	  is	  zegt	  Dieke	  dat	  ze	  de	  koude	  kleren	  uit	  mag.	  

	  
• Bram	  niet	  weg	  te	  slaan	  is	  bij	  het	  aquarium	  en	  dat	  hij	  nauwgezet	  het	  

schema	  van	  kikkerdril	  tot	  kikker	  bestudeerd.	  
	  



	  



	  
• Arjon	  de	  bolderkar	  en	  allemaal	  kleine	  karretjes	  achter	  de	  zitgrasmaaier	  

had	  geknoopt	  en	  met	  de	  kinderen	  rondjes	  reed	  over	  het	  grasveld.	  De	  
kinderen	  de	  grootste	  lol	  hadden.	  

	  

	  


