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Vertrek	  kinderen	  
Annelot,	  de	  zus	  van	  Thije,	  gaat	  ons	  begin	  mei	  verlaten,	  wij	  wensen	  haar	  heel	  veel	  plezier	  op	  de	  
basisschool.	  
	  
Goede	  vrijdag	  
Op	  deze	  dag	  zijn	  wij	  gewoon	  geopend.	  
	  
5	  mei	  en	  de	  dag	  na	  Hemelvaart	  [herhaling]	  
Naast	  de	  andere	  erkende	  feestdagen	  is	  Prikkebeen	  op	  5	  mei	  en	  de	  vrijdag	  na	  de	  Hemelvaart	  
gesloten.	  	  
	  
Opa	  en	  Omadag	  [herhaling]	  
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!	  Opa’s	  en	  oma’s	  gaan	  met	  hun	  kleinkind[eren]	  op	  de	  foto.	  
Samen	  met	  de	  kinderen	  maken	  de	  opa’s	  en	  oma’s	  een	  hartige	  taart.	  Om	  17	  uur	  gaan	  we	  die	  met	  z’n	  
allen	  opeten.	  	  
	  
Kinderverwendag	  [herhaling]	  
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.	  
De	  ISO-‐norm	  voor	  2015	  is	  weer	  behaald.	  
	  
GGD	  
De	  controle	  van	  de	  GGD	  is	  weer	  geweest,	  er	  waren	  geen	  op	  of	  aanmerkingen.	  Het	  rapport	  verschijnt	  
binnenkort	  op	  de	  site	  van	  Prikkebeen.	  
	  
Enquête	  
Binnenkort	  informeren	  wij	  jullie	  over	  de	  uitkomst	  van	  de	  enquête.	  
	  
Groen	  denken	  groen	  doen	  
De	  kinderen	  kweekten	  bloembolletjes,	  veel	  grotere	  kinderen	  kregen	  deze	  mee	  naar	  huis.	  
	  
	  
	  



Fotograaf	  
Wij	  verwachten	  zeer	  binnenkort	  de	  foto’s.	  De	  fotograaf	  is	  even	  ziek	  geweest	  vandaar	  de	  vertraging	  
	  
Verpleegkundige	  
Wij	  zijn	  nog	  op	  zoek	  naar	  een	  HBO-‐verpleegkundige	  tussen	  de	  20	  en	  30	  jaar.	  Op	  de	  site	  staat	  de	  
vacature,	  wij	  wachten	  de	  brieven	  even	  af.	  
	  
Tussen	  8.30	  en	  9.00	  uur	  naar	  de	  groep	  
Wij	  gaan	  eerder	  naar	  de	  groepen	  dan	  in	  het	  verleden.	  Wanneer,	  op	  de	  drukke	  dagen,	  de	  kinderen	  
allemaal	  in	  de	  gymzaal	  zijn	  dan	  geeft	  dit	  een	  onrustig	  beeld.	  	  
	  
Door	  eerder	  te	  starten	  op	  de	  groep	  creëren	  wij	  eerder	  rust	  op	  de	  groep.	  Wij	  splitsen	  op	  tussen	  8.30	  
en	  9.00	  uur.	  De	  kinderen	  spelen	  dan	  op	  hun	  eigen	  groep	  tot	  9.30	  uur	  en	  gaan	  dan	  aan	  het	  fruit.	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Groene	  tussendoortjes	  
De	  kinderen	  krijgen	  naast	  de	  shake	  om	  15	  uur	  ook	  komkommer,	  tomaat	  en	  paprika	  aangeboden.	  
Daarnaast	  krijgen	  ze	  nog	  een	  biscuitje.  

	  
	  
	  
Frietjes	  eten	  
Heel	  soms	  kregen	  de	  kinderen	  frietjes	  te	  eten.	  Dit	  is	  dan	  een	  uitzondering!	  Wij	  maken	  heel	  soms	  die	  
keuze	  omdat	  er	  kinderen	  zijn	  die	  een	  speciaal	  dieet	  volgen	  en	  heel	  veel	  dingen	  niet	  mogen	  eten.	  Om	  
ook	  hun	  is	  te	  verwennen	  kiezen	  wij	  soms	  voor	  een	  frietje.	  De	  dagen	  dat	  er	  in	  een	  jaar	  friet	  gegeten	  
wordt	  is	  op	  één	  hand	  te	  tellen.	  
	  
Pannenkoeken	  eten	  
Ook	  dit	  zal	  uitsluitend	  plaatsvinden	  op	  een	  feestdag	  zoals	  een	  kinderverwendag	  of	  een	  andere	  
speciale	  dag.	  
	  
	  
	  
Wist	  u	  dat:	  
	  
Femmie	  zegt:	  Elsje	  is	  een	  meisje,	  jij	  [Ad]	  bent	  een	  jongen,	  papa	  is	  een	  jongen,	  mama	  is	  een	  meisje,	  
oma	  is	  een	  meisje	  en	  opa	  is	  een	  meneer!	  
	  
Thije	  zijn	  canule	  kwijt	  is,	  hij	  nu	  meer	  lawaai	  maakt	  dan	  voorheen.	  Hij	  ook	  vreselijk	  hard	  kan	  lachen.	  
	  
Baby	  Mees	  heel	  veel	  slaapt,	  door	  zijn	  ouders	  mafmees	  genoemd	  wordt.	  
	  



Er	  tegenwoordig	  een	  tv	  in	  de	  hal	  van	  Prikkebeen	  hangt	  waarop	  foto’s	  te	  zien	  zijn	  van	  de	  kinderen.	  
	  
De	  groentetuin	  steeds	  meer	  vorm	  en	  inhoud	  krijgt,	  wij	  niet	  kunnen	  wachten	  tot	  de	  oogst.	  De	  
kinderen	  heel	  graag	  werken	  in	  de	  groentetuin.	  
	  
Bram	  een	  zusje	  krijgt.	  
	  
Marit	  zegt	  dat	  juffen	  alles	  weten	  
	  
Dat	  Femmie	  Hidde	  glaasjes	  wijn	  aanbied.	  
	  
Tygo	  aan	  Arjon	  verteld	  dat	  hij	  al	  drie	  jaar	  is.	  Oud	  hè	  zegt	  Tygo!	  
	  
Dieke	  een	  kras	  op	  haar	  wang	  had	  en	  dat	  de	  kabouters	  dat	  gedaan	  hadden.	  
	  
De	  kinderen	  gekookte	  paaseieren	  hebben	  gezocht	  die	  ze	  bij	  de	  lunch	  hebben	  opgegeten.	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  


