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Vertrek 
Helaas zullen deze maand veel 
kinderen Prikkebeen verlaten, 
omdat zij of naar school gaan of 
zullen gaan verhuizen. 
Sven heeft dit gisteren al 
gedaan en zo zullen Sam, Lotte, 
Pim, Elsa, Mees, en Alma ook 
afscheid nemen van Prikkebeen. 
 
Nieuw 
Gelukkig zijn er ook weer 
nieuwe kinderen. Zo zijn 
bijvoorbeeld Roos, Pepijn, 
Fieke, Isabel en Janna alweer 
enige tijd geleden begonnen. 
Jans & Tije zijn ook deze week 
begonnen. Wij heten jullie met 
alle liefde welkom op 
Prikkebeen! 
 
Activiteiten 
In de afgelopen maand hebben 
we de bekende dag van de 
leid(st)er gevierd. Wij zijn jullie 
heel erg dankbaar voor alle 
cadeaus en tekeningen. 
Wat een mooi gebaar! 
 
3+ Groep 
De 3+ groep is alweer een tijdje 
op gang. Janiek en Melissa 
weten de kinderen dan ook 
enthousiast uit te dagen met 
moeilijke en leuke activiteiten. 
Dit gaat van knutselen tot 
parcourtjes in de gymzaal. De 
kinderen genieten hier dan ook 
met veel plezier van. 
Geweldig om dit te zien. 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Groen denken, groen doen 
De herfst komt er weer aan en 
dat betekend dat het tijd is om 
bladeren te zoeken. 
Na heel wat speuren hebben de 
kinderen een hele hoop 
blaadjes gevonden en daar 
hebben zij dan ook prachtige 
knutsel mee gemaakt! 
 
Nieuwe tarieven 
Vanwege de nieuwe regels van 
de overheid is er een 
dwingende noodzaak om het 
tarief van Prikkebeen bij te 
stellen per 1 januari 2019. 
De kinderopvang moet naar een 
hoger niveau, het volgen van 
scholingen is noodzakelijk. Er 
komt een pedagogisch coach, 
het personeel moet een 
specifieke scholing volgen om 
baby’s beter te kunnen 
begrijpen en verzorgen. 
Ook de aanpassingen van de 
kind ratio zal moeten worden 
aangepast. 
Kortom veel veranderingen die 
de kwaliteit ten goede komt van 
uw kind. 
Het tarief gaat per 1 januari 
2019 naar 7,60 euro per uur. 
 
Nieuw personeel 
Wij hebben met blijdschap 
Hafsa en Cécile welkom mogen 
heten binnen ons team. 
Zij zullen ons allebei 2 of meer 
dagen in de week 
ondersteunen. 
In de bijlage vertellen Hafsa en 
Cécile wat meer over zichzelf. 
 
 
 



 

Wist u dat: 
 

 Elon grote broer is geworden van zijn broertje Matteo, gefeliciteerd! 
 

 Als wij Tijn vragen of papa wel eens een boertje laat, zegt hij het volgende 
“Ja, mijn mama ook wel eens.” 
 

 Salomé heeft een zusje gekregen, genaamd Rozemarijn, gefeliciteerd! 
 

 Niek, ben je aan het poepen? Ja zegt hij, maar hij komt niet uit zijn huisje. 
 

 Lucy een broertje krijgt en dat hij ook naar Prikkebeen komt! 
 


