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Nieuwsbrief mei 2012
Echt heel fantastisch weer is het niet deze lente. Maar daar
hebben wij echt helemaal geen last van. De laatste weken
gaan wij steeds lekker met de kinderen stampen in alle
plassen die wij tegen komen. En leuk dat iedereen dat vindt!!!
Op Facebook zijn er al wat foto´s voorbij gekomen. Maar
hieronder laten we ze nog even een keer extra zien.

Zes baby-konijntjes hebben al een leuk nieuw huis gevonden. Nog één kleintje zoekt een
plekje. Op de deur in de hal kun je zien wie er nog er over is.
Wie heeft er thuis nog een plekje voor een lief konijntje? Volgende week kunnen de
konijntjes naar hun nieuwe huis!
Helaas heeft onze eend geen kleintjes gekregen. De eieren waren niet bevrucht.
We hebben haar nu maar van haar nest gehaald zodat ze weer fijn kan rondscharrelen. We
gaan op zoek naar een vriendje voor haar; dan is ze niet meer zo alleen.
In de vorig nieuwsbrief heeft een stukje gestaan over de Risico-inventarisatie op het gebied
van Veiligheid en Gezondheid en de daaruit voortvloeiende huisregels. Deze huisregels
zullen bij deze nieuwsbrief als bijlage worden verzonden. Zijn er nog vragen over? Stel ze ons
gerust.
Sinds vorige week hebben we enkele camera´s laten plaatsen in de slaapkamers en gericht
op de buitenbedjes. Hierdoor kunnen wij als leidsters beter en makkelijker in de gaten
houden hoe het in de slaapkamers gaat en of er al kinderen wakker zijn geworden. Ook is de
voordeur nu zichtbaar vanuit binnen en kunnen we dus zien wie er aan komt lopen.
De kikkerverteltas is klaar! Vanaf volgende week mag kikker uit logeren gaan. De bedoeling
is dat hij enkele dagen blijft en dat er goed voor hem wordt gezorgd !
Iedereen komt weer aan de beurt, en is Gonnie nog niet bij jullie thuis geweest? Ze krijgt
even een nieuwe tas, maar ook zij gaat binnenkort weer bij iemand op bezoek.

In mei mogen we weer wat nieuwe kinderen verwelkomen. Miley Buurman en Niyah
Soeharsono. Beide meiden zijn anderhalf jaar. Edin de Rooij, hij is drie maandjes oud en Jules
Deurnink, hij is 11 maanden oud. Welkom Miley, Niyah, Edin en Jules. Gezellig dat jullie ook
elke week bij ons komen spelen.
Xan den Os is afgelopen weekend jarig geweest. Hij is nu 2 jaar! Sep Krijgsman en Jason van
Wattingen worden deze maand 1 jaar en Leire Durou Mutiloa viert haar derde verjaardag
deze maand!
Van harte gefeliciteerd allemaal. Een fijne verjaardag voor iedereen!
Nog enkele dingetjes om te weten:
 Er is een kapstok bijgekomen in de gang. De bovenste zal worden gebruikt voor de
kinderen van de babygroep en de onderste voor de peutergroep. 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. Eigen tassen en de jassen van de kinderen a.u.b. aan de haakjes!!
 Wie nog een leuk idee heeft voor een naam voor onze groepen; in de gang hangt een
blaadje om de suggesties op te schrijven.

 Zondag is het moederdag, natuurlijk hebben alle kinderen een cadeautje gemaakt
voor hun liefste mama!
 Deze maand is er weer een bijeenkomst van de oudercommissie.
 Aanstaande donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei is Les Enfants gesloten.
 Let op!!! De zomervakantie begint op maandag 9 juli en duurt tot en met vrijdag 27
juli. Op maandag 30 juli zijn we weer open.
 Er zal in juni een zomerfeest zijn, zo vlak voor de vakantie. Waarschijnlijk wordt
vrijdag 29 juni de datum. Iedereen ontvangt daar nog een uitnodiging voor.
Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy, Nicole, Petra en Linda.

