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Nieuwsbrief oktober 2011
De maand oktober is goed begonnen met het
prachtige weer! Wij genieten nog elke dag volop van
de zon in onze tuin. Maar ook van de mooie natuur
vlakbij Les Enfants. We gaan er bijna elke dag wel
op uit, naar de kinderboerderij, boodschappen doen
bij de supermarkt of takken zoeken in het
Abtswoudse Bos. Die takken gebruiken we voor het
bouwen van een leuk huisje voor de eenden. Kijk eens bij Kwek en Kwak, hun plekje wordt al
best mooi!
Bijna iedereen heeft haar wel al ontmoet. Diana Lispet is per afgelopen 13 september ons
team komen versterken. Zij heeft hiervoor al zeventien jaar in de kinderopvang gewerkt en
zal nu al haar ervaring bij ons gaan inzetten. Wij zijn heel blij dat zij nu bij ons team hoort!
Welkom Diana!!
Op de deur van de gang is te lezen dat wij elke dag met de kinderen de konijnen verzorgen
en eten geven. Kijk eens wat onze konijnen allemaal mogen eten en neem het mee, dan
kunnen de kinderen dat aan Tommie, Lise en Lotte geven.
Er hangt ook een kalender waarop de verjaardag van opa, oma, papa, mama of broertjes en
zusjes kan worden ingevuld. Wij maken dan samen met de kinderen een mooie tekening als
cadeau voor de jarige.
Deze maand is het ook kinderboekenweek. Gedurende
10 dagen is er dan volop aandacht voor
kinderboeken. Wij zijn hier ook mee bezig en dan vooral
met het boek ´Gonnie´. Voor wie haar niet kent. Gonnie
is een klein geel gansje met rode lievelingslaarsjes aan
en die draagt zij elke dag.
Twee weken geleden is Gonnie voor het eerst
langsgekomen en heeft ook voor ons knalrode laarsjes
meegebracht. En omdat Gonnie zo van verstoppertje houdt, had ze alle laarsjes verstopt in
de tuin. Alle kinderen hebben op elk plekje van de tuin gezocht. De rode laarsjes lagen echt
overal, in de boom, in het konijnhok, bij Kwek en Kwak!
Nu hebben wij net zulke mooie rode laarsjes als Gonnie en kunnen we naar hartelust in de
tuin spelen zonder natte voeten.

De komende weken zullen wij over Gonnie gaan werken en spelen. We leren een speciaal
ganzendansje, maken een eigen Gonnie boek, spelen net als Gonnie verstoppertje, verven
een ganzenmasker en nog veel meer. Langzamerhand zal Gonnie steeds meer te zien zijn bij
Les Enfants en vraag er ook eens naar bij je zoon of dochter. De meeste kinderen weten al
heel goed wie Gonnie is!
Binnenkort zal ook een vertelkoffer mee naar huis genomen mogen worden. Deze koffer is
gevuld met het boekje van Gonnie, een spelletje, een Gonnieknuffel, en nog wat andere
dingen. De bedoeling is dat iedereen de vertelkoffer even mag lenen om thuis voor te lezen,
het spelletje te doen en iets op te schrijven of een foto te plakken van het Gonnie bezoek.
In deze maand komen Sep Krijgsman, broertje van Faya en Luke Wijtman, broertje van Casey
ook naar Les Enfants. Sep en Luke, wij vinden het heel leuk dat jullie voortaan ook bij ons
komen spelen!
Marco, de papa van Nova leest ons regelmatig een boekje. Veel kinderen gaan dan om hem
heen zitten op de bank en luisteren dan vol aandacht naar het verhaal. Bedankt papa van
Nova, dat vinden wij allemaal heel leuk!
Nog een paar belangrijke weetjes:
· De kerstvakantie is van maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari. Maandag 9
januari zijn we weer open.
· De zomervakantie van 2012 valt op maandag 9 juli t/m vrijdag 27 juli. Maandag 30
juli zullen we dan weer starten.
· Wij hebben nu sokken aangeschaft, maar helaas niet in één kleur. Die waren toch
moeilijk te krijgen. Op de sokken staat groot geschreven LE van Les Enfants. We
hebben streepjes sokken voor de grotere kinderen en sokken met een gekleurde hiel
of tenen voor de kleinere kinderen.
· Op dinsdagmiddag tegen het einde van de dag lopen er twee jonge meiden stage bij
ons, Romy en Channa. Zij doen een zogenaamde maatschappelijke stage en komen
elke week zo´n anderhalf uur helpen. Deze stage is verplicht vanuit hun school en zij
hebben ons gevraagd of dat bij Les Enfants kan.
· De oudercommissievergadering is hoogstwaarschijnlijk op 10 oktober aanstaande.
· De brief over ons voedingsbeleid is wat verlaat. Er waren nog een paar aanpassingen.
· De website is vernieuwd, regelmatig zijn hier ook nieuwe foto´s op te vinden!
· Zijn er kinderen die niet komen in de herfstvakantie? Willen jullie ons dat dan
doorgeven?
· In de badkamer staat een mandje met gevonden voorwerpen. Zijn er spullen kwijt,
kijk gerust dan even in het mandje.
Deze maand zijn er weer kinderen jarig!!
Dion, hij wordt twee jaar. Net als Lieke.
Toryn wordt alweer drie jaar! Flint is ook
jarig en wordt vier jaar.
Van harte gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag gewenst!!
Helaas moeten we deze maand ook afscheid gaan nemen van Flint. Hij vertrekt naar de
basisschool. Flint,we zullen je allemaal heel erg gaan missen! Kom je gauw nog eens langs
om te vertellen hoe het op school is?

Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy en Linda

