
  

  

   

Prikkenieuws                                              4 december 2017  
 
 

 

Vertrekkende kinderen 
Maud en Floor gaan ons in december verlaten, wij wensen hun heel veel plezier 
op de basisschool. 
 
Nieuw landelijke beleid 
Wij gaan op 8 januari 2018 starten met vaste mensen op de groepen, nieuw 
landelijk beleid.  
Op de eettrainingsgroep blijven de mensen die daar zijn ingewerkt. 
Op groep geel staan dan: Sanne, Judith, Marlies en Florien. 
Op groep rood staan dan: Natasja, Kion en Elleke. 
 
Let op er is geen garantie dat dit altijd gaat lukken, maar het streven is er. 

 
Mentoren 
Kinderen zijn gekoppeld aan een mentor. Om te weten wie er verantwoordelijk 
is voor je kind[eren], vraag het even aan de leiding. Natuurlijk blijft iedereen 
verantwoordelijk voor alle kinderen. 
 



Observaties 
Eén keer per half jaar of desnoods vaker zullen wij de kinderen gaan 
observeren en vullen dan een observatieformulier in.  
Wanneer daar iets bijzonders uitkomt dan zullen wij dat delen met de ouders. 
Wij gaan de observaties ook gebruiken voor de oudergesprekken. 

 
Sintfeest 
Het was weer een feest bij Prikkebeen. In een afgeladen gymzaal zag je 
stralende kindergezichtjes en genietende ouders, opa’s en oma’s. 
Er zijn soms vragen over de kleur van de pieten of de versiering van Prikkebeen. 
Prikkebeen kiest ervoor om uit de maatschappelijke discussie te blijven en zal 
altijd respect hebben voor andermans meningen. De pieten zijn bruin, de Sint is 
wit en de versiering is de versiering. 

 



 

 
Aanscherping 
Op de website is aangepast dat wij kinderen weren met hand-voet en 
mondziekte. 
 
Register 
Alle mensen die werkzaam zijn in de kinderopvang werken moeten zich 
inschrijven in een register. Mensen die opgenomen zin in dit register worden 
continu gescreend. Het is een nieuwe overheidsmaatregel om misstanden in de 
kinderopvang te voorkomen. 
 
 
 
Wist u dat: 
 

 Onze Debby zwanger is, zij op 28 mei uitgerekend is 
 

 De mama van Reyhan bevallen is van een meisje, Amári 
 

 Prikkebeen gesloten is van 1 t/m 5 januari 2018 
 



 Het thema bij Prikkebeen “Kerst” is 
 

 Wij iedereen een fijne Sinterklaasavond toewensen 
 

 Jeroen, de vader van Sjoerd, inmiddels ook in de oudercommissie zit 
 

 
 

 
Het Prikkebeenteam 
 
 


