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DEZE KEER IS HET GELUKT!! Lise is moeder geworden van wel
7 geweldig schattige baby'tjes!
De eerste twee weken hebben we haar hok even weggehaald
uit de drukte in de tuin. We hadden het ook nog niet meteen
aan alle kinderen verteld! Teveel stress en herrie kan ervoor
zorgen dat een konijnenmoeder haar jongen verstoot. Dat
wilden we natuurlijk echt voorkomen!!! Maar nu we weten dat het helemaal goed
gaat, hebben we zelfs al een paar keer de kleintjes eruit gehaald en ze eventjes aan de
kinderen laten zien! En wat groeien ze hard! Waren het twee weken geleden nog kleine roze
biggetjes, nu zijn het echte minikonijntjes.

Bij een geboorte horen natuurlijk beschuit met muisjes en dat heeft ons allen goed
gesmaakt!

We kunnen niet alle kleine schatjes bij ons houden, hoe verliefd we er ook op zijn geworden!
Ben je net zo verliefd geworden, en wil je graag een klein konijntje mee naar huis nemen,
laat het ons maar even weten!
Helaas hebben we Tommie, de vader van de kleintjes, al een week niet gezien. Hij is wel
vaker een paar dagen weggeweest, maar nu hebben we toch het idee dat hij niet meer
terugkomt.

De konijntjes zijn niet onze enige baby´tjes. Binnenkort krijgen we ook nog twee baby
cavia´s. Zodra ze bij hun moeder weg mogen, komen ze naar Les Enfants. Met de kinderen
zullen we een naam voor ze verzinnen.
Kwek onze eend is sinds de winter nog maar over in haar eentje. Enkele keren heeft ze
bezoek gehad van een wilde mannetjes eend uit de buurt. Deze eend kwam zomaar ineens
aanvliegen. Voor de tweede keer heeft ze nu eieren gelegd. De eerste keer waren deze niet
bevrucht. Nu zit ze toch weer op haar nest. Wie weet krijgen we dus deze maand ook nog
kleine eendjes!
Dat zou het wel helemaal
af maken!

Vanaf woensdag 11 april komt Petra in ´t Veld werken bij Les Enfants. Gedurende een aantal
weken zijn we bezig geweest iemand te zoeken die ons team zou kunnen versterken.
Uiteindelijk is de keuze op Petra gevallen. Zij heeft al ruim 5 jaar ervaring in de kinderopvang
en zal in ieder geval tot aan de zomervakantie bij ons blijven. Elke maandag, woensdag,
donderdag en vrijdagochtend zal Petra bij ons zijn.
De afgelopen week hebben wij samen met de kinderen Pasen gevierd. In de morgen hebben
de meeste kinderen eieren beschilderd en een paasmandje gemaakt voor enkele
chocolaatjes. ´s Middags hebben we met elkaar een leuke Paaslunch gehad. Super gezellig!!

In de maand maart is er een Risico-inventarisatie op het gebied van Veiligheid en
Gezondheid uitgevoerd. Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren. Tijdens zo´n risicoinventarisatie wordt er in kaart gebracht wat al voldoende veilig is en hoe het met de
gezondheid is gesteld. Vanuit daar hebben we nu enkele huisregels gemaakt. Regels die
ervoor kunnen zorgen dat er sprake is van voldoende veiligheid in en om Les Enfants.
Deze huisregels zijn gemaakt voor alle personen die gebruik maken van Les Enfants, dus
ouders, kinderen, personeelsleden en andere bezoekers.
Een voorbeeld van zo´n huisregel is; ouders nemen hun tas gesloten mee naar de leefruimte
en houden deze tas te allen tijde onder toezicht. Alleen op die manier kunnen we

voorkomen dat spelende kinderen een tas leeghalen en bijvoorbeeld medicijnen of
sigaretten opeten.
De rest van de huisregels wordt binnenkort aan jullie kenbaar gemaakt met daarbij de vraag
of iedereen zich hieraan wil houden. Dat betekent dat iedereen hierop kan worden
aangesproken, niet omdat we vervelend willen zijn, maar omdat we er gewoonweg altijd zo
goed mogelijk voor willen zorgen dat alle kinderen veilig zijn.
Iedereen kent ´kikker en zijn vriendjes´ van Max Velthuijs wel. Kikker is een heel lieve kikker
die met zijn vriendjes allerlei avonturen beleefd. In de gang hebben we nu ook echt
kikkerdril staan in een aquarium. Zo willen we de kinderen laten zien hoe een kikker wordt
´geboren´. We zullen daarbij meteen aan de slag gaan rondom de boeken van ´kikker´.
Hierbij maken we een verteltas, die weer door alle kinderen om de beurt mee naar huis
genomen kan worden.

Fenna Righarts, zij is twee jaar, Simeon van der Bor, vier maanden oud en Liam Bakker, hij is
vijf maanden, zijn allemaal al voor de eerste keer naar Les Enfants gekomen. Vanaf april
zullen zij elke week bij ons komen spelen. Welkom Fenna, Simeon en Liam. Leuk dat jullie er
ook zijn!
April is een maand van veel afscheid nemen. Liam Hayden, Faya Krijgsman, Roy de Jong en
Nova van der Lecq gaan allemaal naar de basisschool. Zij zijn nu al, of worden verderop in
april, vier jaar.
Heel veel plezier op school Roy, Faya, Liam en Nova!!! We zullen jullie missen!!
Tobias Tenniglo is jarig, hij wordt 1 jaar! Floortje van Leeuwen is alweer drie geworden. En
natuurlijk niet te vergeten onze vier Les Enfantsverlaters! Zij worden allemaal vier jaar!
Van harte gefeliciteerd allemaal. Een fijne verjaardag voor iedereen!
Nog enkele dingetjes om te weten:
 De tasjes van Les Enfants met de namen van de kinderen hangen nu elke morgen in
de gang. Aan iedereen de vraag om daar in het vervolg de jassen van jullie kind(eren)
bij op te hangen ( dus niet in de tasjes a.u.b.). In de tasjes kunnen handschoenen,
sjaals, mutsen worden gestopt. Daarnaast zullen wij in de tasjes tekeningen en
andere knutsels van de kinderen stoppen die mee naar huis genomen mogen
worden.
 Direct boven de deur naar de tuin, staat sinds kort een TV. Gedurende de dag maken
we foto´s die we regelmatig op de TV afspelen. Zo kan iedereen zien wat we die dag
of enkele dagen daarvoor gedaan hebben.
Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy, Nicole, Petra en Linda.

