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Nieuwsbrief december 2011
De laatste nieuwsbrief van het jaar 2011 alweer!!
Wat gaat de tijd toch snel!!
December is wel een superleuke en gezellige maand. Natuurlijk zijn we de afgelopen
weken bezig geweest met Sinterklaas en zwarte Piet.
We hebben mijters en pietenmutsen gemaakt,
een pietendiploma gehaald met een heel parcours in de tuin, speculaas en kruidnootjes
gebakken, onze schoen gezet en ook nog een cadeautje gekregen van Sinterklaas.
Daarnaast hebben we ook geprobeerd om cadeautjes in te pakken net als echte inpakpieten
in ons nagebouwde pietenhuis. Verkleed als piet gingen we eerst op zoek naar iets leuks dat
we konden inpakken, vervolgens werd er gekeken of het wel in het doosje paste. Niet te
groot of te klein, misschien passen er wel twee dingen in?
Daarna begon de worsteling met het cadeaupapier en het plakbandapparaat. Hoe groot
moet je papiertje zijn? Hoe krijg je plakband van het apparaat af? En hoe plak je het eigenlijk
op? Ondersteboven gaat niet! Dan plakt het aan je vingers!!!
Als het dan eindelijk af is, moet het ook nog in de zak. En waar zit dan de opening?
We hebben nu wel gemerkt dat je niet zomaar een inpakpiet bent! Daar moet je echt wel
een tijd op oefenen.

Vrijdag 23 december zullen wij het kerstfeest vieren. Tussen 16.00 uur en 16.30 uur
verwachten we iedereen bij Les Enfants. Het kerstfeest zal rond 18.00 uur afgelopen zijn.
Deze week zal er een aparte uitnodiging komen voor het kerstfeest.

Dit jaar willen we graag stilstaan bij het feit dat Kerst een feest is dat je met elkaar viert en
waarbij je ook laat zien dat je er voor elkaar bent.
Daarnaast willen we ook graag de kinderen betrekken bij het voorbereiden van het feest. Zij
zullen zoveel mogelijk dingen zelf maken en doen, met een beetje hulp van ons natuurlijk.
Wat precies, is nog een verrassing! Dus tot 23 december!!
Houd er wel rekening mee dat er bijna geen plek is om de
auto te parkeren. Kom dus op de fiets, lopend of zet de
auto in de wijk achter Les Enfants en loop een stukje door
het park!
Misschien wel door de
sneeuw als we even
geluk hebben !!

Vorige week zijn er twee heren voor het eerst bij ons komen spelen . Xan den Os, hij is
anderhalf jaar en Boris Ruitenburg, hij is bijna twee jaar. Kirsten Cowles komt nu voortaan
ook naar Les Enfants. Zij wordt in januari 3 jaar! Xan, Boris en Kirsten, leuk dat jullie er nu
ook bij horen!
Nog een paar weetjes:
· Is Gonnie nog niet op bezoek geweest de afgelopen tijd? Niet getreurd, ze komt
vanzelf. Het koffertje gaat elke week weer met iemand anders mee!
· Vanaf 6 december hebben we weer vier nieuwe lutjepotjes buiten staan. De twee die
we al hadden, zijn omgeruild voor twee ´verse´! Met nog twee hele nieuwe erbij.
· In de badkamer staat het mandje met gevonden voorwerpen. Dit is nog steeds aardig
vol! Wil iedereen kijken of er iets in ligt dat wordt gemist! In de kerstvakantie zullen
we het mandje legen en gaan we er vanuit dat het van niemand is!
· Over het algemeen raken we nu veel minder sokken kwijt. Dat is positief. Soms
hebben kinderen nog wel aan het einde van de dag onze sokken aan! Gebruikte
sokken kunnen gewoon op de commode worden gelegd. En wil iedereen die nog
sokken van ons thuis heeft ( met streepjes of een gekleurde teen en hiel) weer mee
terugnemen! Als we geen Les Enfants sokken meer hebben, hebben we straks weer
hetzelfde probleem :)
· Op vrijdag 23 december zijn we gewoon open! Alle kinderen die normaal gesproken
op vrijdag komen, kunnen dat dus nu ook doen!
· Maandag 9 januari is de kerstvakantie afgelopen en zijn we weer open!
Alleen Casey is jarig in december. Zij wordt 3 jaar! Van harte gefeliciteerd Casey! Een hele
fijne verjaardag gewenst!!
Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy, Nicole en Linda. Tot in het nieuwe jaar!

Fijne kerstdagen en een prachtig 2012
met vooral veel gezondheid voor
iedereen

