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Wat een verrassing maandagmorgen toen wij het hok
opendeden van Lise en Lotte!! Daar onder wat stro en
konijnvacht zagen we zowaar wat bewegen! Eerst
konden we onze ogen niet geloven, maar al gauw
bleek het echt waar te zijn. Lise en Lotte samen moeder
van een nestje van wel acht konijntjes en Tommie als de
trotse vader. Natuurlijk hebben we maandag meteen beschuit met muisjes gegeten. Roze
en blauwe, want er zullen ongetwijfeld wel jongentjes en meisjes bij zitten.

Helaas was dit geluk maar van zeer korte duur, want vanmorgen, toen wij opnieuw keken,
zagen we dat alle konijntjes waren overleden. Waar het precies aan heeft gelegen weten we
niet, maar zeer triest is het wel!

Omdat doodgaan ook bij het leven hoort, hebben wij in de ochtend samen met enkele
kinderen de konijntjes begraven op een mooi plekje vlakbij! Rust zacht lieve konijntjes en
zoals Nova zei: ´Alle konijntjes zijn nu sterren!´

Het is herfst, dat merken we aan alle blaadjes die vallen, aan de mooie gekleurde bomen
en aan af en toe een beetje regen. Ook als het een beetje regent, gaan we toch even een
frisse neus halen. Met onze ´Gonnie´ laarzen aan en een parapluutje boven ons hoofd is het

superleuk om in de regen te lopen en door de plassen te stampen. In het Abtswoudse Bos
veranderen die plassen ook wel eens in modder :) . Niet alleen de kinderen, ook wij genieten
als we die gezichtjes zien wanneer zij daar doorheen banjeren. Natuurlijk blijven we dan niet
allemaal heel erg schoon! Wil iedereen er daarom voor zorgen dat de kleren die aan worden
gedaan niet al te nieuw zijn en dat er in de mandjes genoeg schone kleding ligt voor het
geval van een glijpartij!
De afgelopen maand is Nicole Cowles gestart bij Les Enfants. Zij heeft zich ondertussen aan
iedereen voorgesteld. Zij zit in haar laatste jaar van haar opleiding en zal de komende
maanden haar studie bij ons gaan afronden. Drie dagen per week is zij aanwezig. Leuk dat je
jij nu ook bij ons team hoort Nicole!
Alle kinderen kunnen altijd bij ons naar hartenlust spelen en het is ook heerlijk om te zien
dat iedereen het zo naar hun zin heeft. Maar bij spelen hoort ook opruimen en dat liet nogal
eens te wensen over. Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen ook leren om op te
ruimen, werken we nu met een opruimliedje. Elke keer voordat we aan tafel gaan, zingen we
dit liedje en ruimen we al het speelgoed op, zowel binnen als buiten! En dat werkt heel
goed, binnen een paar minuten ligt alles weer waar het hoort. Opruimen is nu niet alleen
leuk, we houden nog tijd over ook! Onze vraag is of jullie ook willen helpen met het
opruimen op het moment dat jullie je zoon of dochter komen halen. Even het speelgoed
netjes wegzetten waar het hoort! Alvast bedankt!!

Gonnie is al helemaal ingeburgerd bij Les Enfants. Iedereen, zelfs alle ouders, weten wie
Gonnie is en beter nog de meeste kinderen hebben in de afgelopen weken heel goed de
kleur rood, maar ook oranje en geel geleerd.
Het thema Gonnie zullen we nu langzaam gaan afronden, zodat er plaats is voor een ander
thema. De vertelkoffer van Gonnie gaat nog steeds gewoon elke week met iemand mee naar
huis. Iedereen komt een keer aan de beurt! Bij het nieuwe thema wordt er ook weer een
vertelkoffer gemaakt. Zo zullen er steeds meer koffertjes op reis gaan.
De oudercommissievergadering is op 10 oktober jongstleden bij elkaar gekomen. De
oudercommissie heeft voorgesteld om in het vervolg een zomerfeest vlak voor de
zomervakantie te organiseren als afsluiting van het jaar. Tegen die tijd komt er meer
informatie over. Mocht iemand anders nog een leuk idee hebben, je kunt het altijd melden
aan de oudercommissie.

In deze maand komt Fae Korten, zij is 4 maanden oud, naar Les Enfants. Chloé Verhagen, zij
is 1 jaar, komt ook gezellig bij ons spelen. Net als Evi Vreedenbrugh, zij is 7 maanden oud.
Chloé, Fae en Evi, wij vinden het super dat er nu ook weer een paar meiden bij ons komen
spelen! Van harte welkom!
Nog een paar belangrijke weetjes:
· In 2012 is Les Enfants de volgende dagen dicht:
§ maandag 9 april ( tweede Paasdag)
§ maandag 30 april (Koninginnedag)
§ donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag)
§ vrijdag 18 mei
§ maandag 28 mei (tweede Pinksterdag)
· Voor de nieuwe contracten is het BSN nummer nog nodig van jullie zoon of dochter.
Kunnen jullie dit mailen naar info@kdv-lesenfants.nl
· Het kerstfeest zal op vrijdag 23 december zijn, een uitnodiging hiervoor volgt nog.
· Deze maand zal Angela Reijnhoudt, eerste jaars pedagogiek student stage bij ons
gaan lopen op de donderdag.
· Aanstaande 6 november staan we in de Delft op Zondag met Les Enfants!
· In de badkamer staat het mandje met gevonden voorwerpen. Dit begint zo
ondertussen aardig vol te raken. Wil iedereen hier in alsjeblieft in kijken en de eigen
spullen meenemen!
Nikki Karlas en Chayenne zijn deze maand
jarig. Zij worden allebei 3 jaar!
Van harte gefeliciteerd meiden en een
hele fijne verjaardag gewenst!!

Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy, Nicole en Linda

