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Nieuwsbrief augustus 2012
De vakantie is voor de meesten voorbij!! We zijn alweer bijna
drie weken bezig en vinden het heel leuk om iedereen weer te
zien. Wat kan er een hoop gebeuren in drie weken tijd,
sommigen kunnen ineens kruipen, anderen hebben hun eerste
stapjes gezet en weer anderen beginnen te kletsen!
Het zomerfeest voor de vakantie was een groot succes! We vonden het ontzettend leuk om zoveel
kinderen en hun papa´s en mama´s en anderen familieleden te mogen begroeten. Bedankt
iedereen die is langs geweest. Mede dankzij jullie werd het een superfeest!
Ook danken wij de oudercommissie voor al hun inzet en ideeën!!
De opbrengst van de loterij is uiteindelijk gekomen op 195,00 euro. Een prachtig bedrag, maar nog
niet genoeg voor een mooie zandbak! We zetten het geld opzij en sparen dus nog even verder!
Helemaal geweldig waren de mamageit en haar twee kleintjes die ons een bezoekje brachten. Nog
even hebben we overwogen om ook geitjes te nemen, maar ze maken toch wel heel veel troep :)

In juli en augustus wordt er veel feest gevierd! Wat zijn er veel kinderen jarig! Van harte
gefeliciteerd allemaal!!
Samuel en Janou zijn 1 jaar. Kai, Sanna, Britt, Justin de Jong, Niyah, Bonne, Miley en Yara zijn
allemaal twee jaar geworden. En Elin en Justin van Wattingen zijn nu 3 jaar!
In augustus komen er weer nieuwe kinderen naar Les Enfants! Sem Righarts, hij is 4 1/2 maand oud,
Janou Bakker, zij is net één jaar geworden, Thijs van den Boogaard, hij is 3 1/2 maand oud, Amelie
Brouwer, zij is ruim 7 maanden, Zora Mededovic, zij is in juni één jaar geworden, Nick van der Boon,
hij is bijna drie jaar, Yara Fahmy, zij is twee jaar en Julian van der Meer, ook hij is 2 jaar.
Welkom allemaal, gezellig dat jullie er nu ook bij zijn elke week!
Maar er zijn niet alleen nieuwe kinderen gekomen, ook ons team is wat groter geworden!
De meesten hebben alle nieuwe meiden al wel ontmoet.
Carola van Buytene en Amy Kock, zij hebben beiden al enkele jaren in de kinderopvang gewerkt.
Josien Akkermans, zij heeft net haar diploma behaald. Alle drie de meiden werken elke week drie
dagen bij Les Enfants.
Caroline heeft per augustus haar baan opgezegd. Zij wilde meer thuis zijn bij haar gezin.
Marveline heeft vorig jaar haar diploma behaald en doet nu een vervolgopleiding. Dat betekent dat
zij elke week drie dagen bij ons komt werken en de andere dagen bezig is met haar studie.
Groetjes van Wendy, Diana, Nicole, Carola, Josien, Amy, Marveline en Linda.

