
  

 
 
 
5 februari 2018 
 
 
 
Nieuw 
Samuel en Salomé zijn nieuw bij 
Prikkebeen, van harte welkom 
bij Prikkebeen. 
 
Vertrek 
Azarya zal ons eind februari 
verlaten, hij gaat dan naar een 
andere opvang die beter bij 
hem past.  
 
Nieuwe medewerker 
Elise gaat per 1 maart 2018 bij 
Prikkebeen beginnen als 
pedagogisch medewerker. Elise 
is ook verpleegkundige. Elise 
gaat 3 dagen bij Prikkebeen 
werken en heeft ruime ervaring 
in de kinderopvang. 
 
Geboren 
Wij mogen met blijdschap 
zeggen dat het met de kleine 
broertjes en zusjes erg goed 
gaat op Prikkebeen. Wij zijn dan 
ook erg blij dat zij hun plekje 
steeds beter leren te vinden op 
Prikkebeen. 
 
Carnaval 
Volgende week zullen wij met 
de kinderen het carnaval vieren. 
De kinderen mogen hierbij 
verkleed naar Prikkebeen 
komen. Het zal een kleurrijk 
feest worden, wij hebben er al 
zin in! 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Groen denken, groen doen 
Prikkebeen heeft na 2 mooie 
groene jaren het groen denken, 
groen doen kunnen verlengen. 
Vanuit dit oogpunt zoeken wij 
naar nieuwe ontwikkelingen , 
daarom zijn we druk bezig met 
een voetenpad zodat kinderen 
de verschillende structuren 
kunnen ontdekken. 
 
Buitenspelen 
Wij op Prikkebeen zijn het 
liefste buiten, maar merken dat 
het gras regelmatig nat is. Dit 
levert bij de kinderen natte 
schoenen en soms zelfs sokken. 
Hoe kun je dit verhelpen? Neem 
een mooi paar laarzen mee en 
opgelost! 
 
Ellis 
Ellis heeft besloten om te 
stoppen bij Prikkebeen en dat 
vinden wij heel erg jammer. Na 
twee jaar werken bij 
Prikkebeen is Ellis van mening 
dat Mamma Mia beter bij haar 
past, zij werkte daar al voordat 
zij bij Prikkebeen begon. 
Ellis zal halverwege februari 
2018 afscheid nemen, wij laten 
de precieze datum nog weten. 
 
Vakantie 
Joke en ik zijn van 4 januari tot 
17 februari met vakantie, Wij 
landen in Bangkok en daarna 
zien we vérder. Onze kinderen 
nemen ons waar. 
Joke en Ad  zijn goed geland en 
kunnen stellen dat zij zich 
natuurlijk ook erg goed 
vermaken! 
 



 

Wist u dat: 

 

 Het de periode van bevallen is? Zowel Oliver, Noor en Lotte hebben een 

broertje of zusje gekregen. 

 

 Oliver heeft het liefste broertje gekregen, ook al vind die de naam nogal 

moeilijk, Samuel 

 

 Noor heeft het liefste zusje gekregen, ? 

 

 Lotte heeft, jawel hoor een broertje en zusje gekregen. 

 

 Het thema bij Prikkebeen “Winter” is 

 

 Je kinderen het beste tussen 7.30 – 9.00 en  16.00 – 17.45 uur kunt 

halen en brengen, met een lekker bakje koffie of thee! 

 

 Je de vakantiedagen al kunt doorgeven? 

 


