Nieuwsbrief November/ December 2012
Wat gaat de tijd toch snel. Het kerstfeest staat alweer voor de
deur! Volgende week vrijdag vieren wij Kerst bij Les Enfants.
Dit jaar doen we dat in twee keer.
De rupsengroep van 14.00 uur tot 15.00 uur en de vlindergroep van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Alle kinderen zijn bezig geweest met een cadeautje voor hun papa en mama. Tijdens het
feest zullen ze dat geven. Na het feest, begint de Kerstvakantie.
Deze week krijgt iedereen nog een aparte uitnodiging. Mocht het niet lukken om hierbij
aanwezig te zijn, dan zouden we dit wel graag willen weten! Wil iedereen dat even
doorgeven als je je kindje komt brengen?
Parkeren met de auto bij Les Enfants is echt niet mogelijk tijdens het kerstfeest!!
Wil iedereen zoveel mogelijk op de fiets komen of te voet? Auto´s kunnen wel geparkeerd
worden in de Alkstraat, de wijk achter Les Enfants.
De afgelopen anderhalve maand hebben we niet stil gezeten bij Les Enfants.
Half november hebben we ons thema ´ik ga naar de supermarkt´ afgesloten. De gehele
laatste week hebben we met elkaar warm eten gemaakt. Elke dag weer wat anders. De
kinderen maar ook wij hebben hier echt van genoten. En stil dat het was tijdens het eten!!
Een kleine impressie

Nicole en Diana zijn naar de voorleesochtend van de bibliotheek geweest. Dat was een heel
avontuur!! Eerst met de tram, op zich al heel erg spannend. Toen nog een stukje gelopen
naar de bibliotheek. Daar naar het verhaal geluisterd, en er over geknutseld. Zelf nog wat
boeken gekozen om te lezen bij Les Enfants. Op de terugweg mochten we even gebruik
maken van de banken van eetcafé´Moodz´ en hebben daar heerlijk onze boterhammen
opgegeten.
Het was super om te doen. In het nieuwe jaar doen we dat zeker nog een keer!

Onze eenden mini en maxi hebben een ander thuis gevonden. Ons eendenhok was toch een
beetje te klein voor ze. En daarnaast konden ze ook niet echt zwemmen in de vijver. We
hebben ze naar een boer gebracht met een prachtige grote eendenzwemplek.
Nu hebben we weer drie witte kwakers, twee vrouwtjes en een mannetje met korte gele
snavels. Ze heten Gonnie, Eddie en Bo. Vernoemd naar Gonnie en haar vriendjes!

Eind november hebben we ook nog een ander huisje in de tuin gezet. Een huisje op een hoge
paal. Daar wonen twee witte pauwstaartduiven. De eerste twee weken mochten ze alleen
maar even door het raampje naar buiten gluren. Zo konden ze goed naar de omgeving kijken
en zich echt thuis gaan voelen.
Maandag 10 december hebben we ´de raampjes´ opengezet. In eerste instantie bleven ze
netjes op de deurmat staan, maar na enige tijd begonnen ze toch aan hun eerste
testvluchtje. Het is een paartje en ze zijn nog heel jong, maar ze blijven wel in de tuin. Ze

lopen een beetje rond, schrikken niet echt van de konijnen Witje en Liese, en vliegen af een
toe een rondje.
Op facebook hebben velen al namen verzonnen. We gaan er snel twee kiezen!!
Hieronder nog een paar foto´s van onze nieuwe aanwinsten. Ze zijn mooi hé !!

Soms duurt het even iets langer!
Elke dag worden natuurlijk alle kinderen gebracht en
gehaald. Dat betekent dat er buiten moet worden
gewacht totdat de deur wordt opgedaan.
Soms duurt dat even iets langer!
Ons excuus hiervoor. Het kan namelijk gebeuren
dat op het moment dat er iemand naar binnen wil,
we net aan tafel zitten met alle kinderen, of er
een kindje de fles krijgt, of we verschonen juist
net een kindje aan de commode. Dan duurt het helaas langer.
Het lijkt misschien net of we het niet in de gaten hebben dat er iemand voor de deur staat.
Maar dat is niet zo hoor! We zijn echt onderweg naar de deur.
Jarig geweest in november!
Julian en Fenna zijn beiden drie jaar geworden. Milou heeft haar eerste verjaardag gevierd.
Chayenne en Nikki Karlas zijn alweer vier jaar geworden en hebben dus ook afscheid
genomen van Les Enfants. Dag meiden, heel veel plezier op de basisschool. Wij zullen jullie
missen!
Jarig in december
Simeon en Amelie worden 1 jaar in december! Dat wordt een groot feest.
Ook Casey is jarig in december en is vier jaar geworden. Zij heeft haar plekje gevonden op
school in groep 1. Ook jij veel succes, Casey! Kom je nog eens mee om Luke op te halen?
Chantal Besse komt ons team versterken vanaf januari. Zij heeft al enkele jaren ervaring in
de kinderopvang en zal drie dagen per week bij Les Enfants komen werken!
Welkom Chantal, wij gaan ervan uit dat je het net zo leuk gaat vinden als wij allemaal!
In november is Noah van der Heijden voor het eerst naar ons gekomen. Hij is nu drie
maanden oud. Marnix Herber is twee jaar en zit in de vlindergroep. Welkom heren! Leuk dat
jullie ook bij ons komen spelen elke week!

Graag willen wij iedereen vragen om mutsen, sjaals, handschoenen e.d. op te bergen in het
stoffen tasje van de kinderen in de gang. Zo kunnen wij dit makkelijk vinden en aandoen
wanneer wij buiten gaan spelen.
Sloffen mogen allemaal op het bovenste plankje in de gang. Schoenen graag onder, dan
blijft het ook een beetje netjes.
De touwtjes in handschoenen zijn natuurlijk handig om deze niet te kunnen verliezen, maar
helaas mogen wij ze niet aan doen bij de kinderen wanneer we in de tuin spelen. Door het
touwtje bestaat het gevaar dat kinderen ergens achter blijven hangen, met kans op
verstikking. Omdat te voorkomen, vragen wij ouders gewoon losse handschoenen mee te
geven. Alvast bedankt!!

Let op!! De kerstvakantie duurt twee weken.
Maandag 7 januari zijn we weer geopend vanaf 07.30 uur!
Wij wensen iedereen ontzettende prachtige kerstdagen en een fantastisch begin van 2013.
Tot in het nieuwe jaar!
Groetjes van Diana, Wendy, Nicole, Carola, Josien, Amy, Marveline en Linda

