
	  

	   	   	   	   	   	   	  

Prikkenieuws	   	   	   	   	   	   21	  	  januari	  2015	  

Voorleesontbijt	  
Op	  donderdagmorgen	  houden	  wij	  een	  voorleesontbijt.	  Om	  8.00	  uur	  gaan	  we	  eten,	  tussen	  8.30	  en	  
9.00	  uur	  wordt	  er	  voorgelezen.	  Alle	  kinderen	  mogen	  in	  hun	  pyjama	  komen,	  de	  leiding	  loopt	  ook	  in	  
pyjama.	  Ouders	  mogen	  ook	  een	  vorkje	  mee	  prikken.	  
	  
Nieuwe	  	  kinderen	  
Aya,	  Jason,	  Jelle,	  Mees,	  Lotte,	  Sven,	  Elsa,	  Flint,	  Marit.	  Wij	  heten	  ze	  allemaal	  van	  harte	  welkom,	  fijn	  
dat	  jullie	  er	  zijn.	  
	  
Vertrek	  kinderen	  
Ivar	  gaat	  ons	  eind	  januari	  verlaten,	  hij	  gaat	  naar	  de	  basisschool	  in	  Odijk.	  Donderdag	  29	  januari	  is	  hij	  
voor	  het	  laatst.	  Wij	  wensen	  hem	  veel	  plezier	  op	  de	  basisschool.	  Lauré	  gaat	  ons	  halverwege	  maart	  
verlaten.	  Ook	  zij	  gaat	  naar	  de	  basisschool	  maar	  dan	  in	  Houten.	  
	  
Samenvoeging	  groep	  geel	  en	  rood	  stopt	  
Vanaf	  heden	  gaat	  groep	  rood	  weer	  open	  op	  de	  maandag.	  De	  tijdelijke	  samenvoeging	  stopt	  dan.	  
	  
5	  mei	  en	  de	  dag	  na	  Hemelvaart	  
Naast	  de	  andere	  erkende	  feestdagen	  is	  Prikkebeen	  op	  5	  mei	  en	  de	  vrijdag	  na	  de	  Hemelvaart	  
gesloten.	  	  
	  
Opa	  en	  Omadag	  
Op	  17	  april	  houden	  wij	  een	  opa	  en	  omadag	  van	  15.30	  –	  17.30	  uur.	  Alle	  opa’s	  en	  oma’s	  zijn	  welkom.	  
Kijk	  eens	  opa	  en	  oma,	  hier	  speel	  ik	  nou!	  
	  
Kinderverwendag	  
Deze	  dag	  houden	  wij	  op	  vrijdag	  3	  juli.	  Wij	  toveren	  op	  2	  juli	  het	  grasveld	  van	  Prikkebeen	  om	  tot	  een	  
camping	  en	  om	  18	  uur	  gaat	  de	  camping	  open.	  Er	  is	  voldoende	  begeleiding	  voor	  de	  kinderen.	  Op	  
vrijdag	  zijn	  alle	  kinderen	  welkom.	  De	  kinderverwendag	  duurt	  van	  10	  –	  17	  uur.	  De	  kinderen	  met	  de	  
vrijdag	  als	  opvangdag	  zijn	  natuurlijk	  de	  hele	  dag	  welkom.	  
	  



	  
	  
Iso-‐norm.	  
Prikkebeen	  is	  recentelijk	  gecontroleerd	  of	  de	  protocollen	  aansluiten	  op	  de	  praktijk.	  Op	  een	  aantal	  
onderdelen	  moet	  Prikkebeen	  haar	  protocollen	  bijstellen.	  
	  
GGD	  
Binnenkort	  verwachten	  wij	  weer	  een	  controle	  van	  de	  GGD.	  De	  oude	  rapporten	  staan	  op	  de	  website	  
van	  Prikkebeen.	  
	  
	  
	  
Enquête	  
In	  februari	  houden	  wij	  een	  klanttevredenheidsonderzoek.	  Per	  email	  krijgen	  jullie	  een	  uitnodiging	  om	  
hieraan	  mee	  te	  doen.	  Het	  is	  volstrekt	  anoniem.	  
	  
Groen	  denken	  groen	  doen	  
In	  2015	  gaan	  wij	  de	  moestuin	  van	  Prikkebeen	  gebruiken.	  Het	  zaaien	  van	  plantjes	  is	  al	  begonnen,	  in	  
kweekkasjes	  is	  al	  het	  e.e.a.	  gezaaid.	  Larissa	  en	  Arjon	  zijn	  de	  aanjagers,	  zij	  sturen	  het	  project	  aan.	  
Momenteel	  is	  het	  thema	  koken	  en	  bakken.	  De	  kinderen	  hebben	  al	  een	  verse	  pizza	  gebakken	  en	  
binnenkort	  mogen	  de	  kinderen	  helpen	  met	  het	  snijden	  van	  de	  groenten	  voor	  de	  soep.	  	  
	  
Carnaval	  
Op	  dinsdag	  10	  februari	  houden	  wij	  carnaval.	  Alle	  kinderen	  mogen	  verkleed	  komen.	  
	  
Fotograaf	  
De	  fotograaf	  komt	  op	  16,	  17	  en	  18	  maart.	  Oudere	  of	  jongere	  broertjes	  mogen	  ook	  op	  de	  foto.	  Geef	  
het	  even	  door	  aan	  het	  personeel.	  
	  
Kapstokken	  



Regelmatig	  heeft	  een	  kind	  het	  hoofd	  gestoten	  aan	  de	  kapstokken	  in	  de	  gang.	  Wij	  laten	  de	  kinderen	  
niet	  meer	  rennen	  op	  de	  gang	  rondom	  de	  gymzaal.	  
	  
Vakantie	  
Joke	  en	  ik	  zijn	  van	  2	  t/m	  6	  februari	  op	  vakantie.	  Debby	  en	  Arjon	  nemen	  ons	  waar.	  
	  
Wist	  u	  dat:	  
	  
	  
Arjon	  in	  augustus	  2015	  papa	  wordt.	  
	  
Bram	  graag	  met	  een	  blauwe	  schoenenslof	  op	  zijn	  hoofd	  wil	  lopen	  wanneer	  hij	  buiten	  speelt.	  
	  
Vandaag	  wordt	  het	  bier	  pizza	  en	  chips	  waarop	  Ivar	  zei:	  het	  maakt	  niet	  uit	  want	  ik	  lust	  alles	  behalve	  
mandarijnen.	  
	  
Femmie:	  we	  gaan	  een	  halfje	  naar	  buiten	  [half	  uurtje]	  
	  
Marit	  roept	  opeens	  terwijl	  ze	  buiten	  speelt:	  Ik	  heb	  een	  onderbroek	  in	  mijn	  plas	  gedaan.	  
	  
Floor	  minuten	  lang	  belletjes	  kan	  blazen	  met	  haar	  mond	  
	  
Lauré	  tegen	  oma	  zei	  dat	  ze	  bij	  Prikkebeen	  haar	  nagels	  kan	  laten	  lakken,	  ze	  dan	  wel	  eerst	  “klein”	  moet	  
worden.	  
	  
Dat	  Dieke	  al	  het	  hele	  alfabet	  kan	  opzeggen	  en	  dat	  voor	  iedereen	  zingt.	  
	  
Ivar:	  ik	  kan	  overal	  doorheen	  kijken,	  zelfs	  door	  de	  maan.	  Ik	  kan	  zelfs	  Tsjechië	  zien	  dat	  is	  vet	  ver	  weg,	  
wel	  100	  meter.	  	  	  
	  
	  
	  


