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Nieuwsbrief oktober 2012
Een stukje van de tuin is onder handen genomen.
We zijn aan de slag gegaan met een kruiptunnel met glijbaan.
Daarbij hebben we een kleine heg geplant. In de toekomst zal
deze nog groter groeien en daarmee een leuk verstopplekje zijn
voor de kinderen. We kunnen er nu nog niet op, maar zodra dat wel kan, hebben de kinderen er
weer een extra speelplekje bij.
Achter het hek hebben we nu een soort pergola gemaakt waar de allerkleinsten zich rustig buiten
kunnen bewegen. Op die manier worden zij niet onder de voet gelopen door de grotere kinderen.
We moeten het natuurlijk nog wat leuker en uitdagender inrichten, maar daar gaan we nu mee
verder.
Ook hebben we een extra schuurtje erbij. Daar kunnen we nu mooi al het buitenspeelmateriaal
netjes in opbergen en op die manier hebben we wat meer speelruimte onder de overkapping als
het bijvoorbeeld een klein beetje regent.
De eenden hebben nu ook een grotere vijver. Dus maxi kan nu ook wat beter zwemmen!
Nadat we het hok apart hadden gezet, en wij in het
weekend even terugkwamen om te kijken of er
voldoende water voor Lise was, viel ons op dat de
konijntjes toch wel heel erg mager waren. Toen
hebben we besloten om de kleintjes bij te gaan
voeden. Ze wogen op dat moment nog maar 47 gram.
We hebben ze eerst gedwongen te eten. Gewoonweg
melk in hun bekje spuiten. We hebben ze zelfs ’s
avonds mee naar huis genomen om ze nog een keer
extra te voeden.
En dat heeft geholpen. Nu zijn er nog drie over,
helaas is de bruine overleden, maar deze drie doen
het nu supergoed. Ze wegen nu al meer dan 300
gram, eten zelf en springen door het hok. Ze zijn heel
erg tam, maar dat kan ook niet anders!!
Regelmatig halen we ze uit het hok om ze door de kinderen te laten aaien. Voor sommige kinderen is het de
eerste keer dat ze een konijntje van zo dichtbij zien, of aanraken en dat is af en toe best wel een beetje
schrikken!!
Begin oktober was het kinderboekenweek. Die stond in het thema van ‘Hallo wereld’. Dat is de reden dat wij
voor deze keer hebben gekozen voor een boekje over de supermarkt. Het boekje van Dick Bruna; ‘Boris doet
de boodschappen’.

Veel kinderen gaan wel mee met hun ouders of opa en oma naar de supermarkt om boodschappen
te doen. Wij willen de kinderen graag zelf boodschappen laten doen. Afgelopen week stond in het
teken van groente en fruit. De kinderen hebben zelf een boodschappenlijstje gemaakt, een tas

meegenomen met natuurlijk een portemonnee met geld en eenmaal in de winkel hebben zij zelf
hun kar bestuurd. Bij de kassa vervolgens zelf afgerekend, alle boodschappen in de tas gedaan en
de kar weer teruggezet. En trots dat iedereen was.!! Hieronder kan iedereen nog even goed zien
hoe dat in zijn werk ging!

De komende weken gaan we nog even door met ons thema! Deze week is de week van zuivel,
volgende week die van brood en beleg en de laatste week komt het avondeten aan bod.
Vorig jaar heeft Les Enfants steeds sokken in de ochtend verwisseld om ervoor te zorgen dat wij de
eigen sokken van alle kinderen niet kwijt zouden raken. Dat is op zich aardig gelukt, alleen zijn wij
nu wel al onze sokken kwijt. Daarom willen wij ouders vragen om binnenkort zelf sloffen mee te
nemen met de naam van het kind erop, zodat die gedragen kunnen worden tijdens de koudere
maanden van het jaar. Omdat de namen van de kinderen erop staan, kunnen wij meteen zien wie
zonder sloffen loopt en is de kans kleiner dat wij sokken kwijt raken.
In de mandjes van alle kinderen die slapen stoppen wij een slaapzak. In de zomer is dat een
gebloemde en in de winter een dikkere blauwe of groene. Dat doen wij zodat alle kinderen steeds
in een eigen slaapzak liggen. Wij wassen ze vervolgens weer en delen ze daarna weer uit. Ook
maken wij gebruik van een pyjamabroek. Deze dragen de kinderen omdat dat nou eenmaal
lekkerder slaapt dan bijvoorbeeld een spijkerbroek. Regelmatig horen wij ouders zeggen; ‘he dat is
niet van mijn kindje’ of men haalt het zelf uit het mandje en legt het op de commode. Wij willen
iedereen vragen om het gewoon in het mandje van uw kindje te laten zitten. Tijdens het
verschonen en klaarmaken voor bed is dat voor ons het meest praktische om te werken.

Daarnaast vinden wij in de mandjes ook nogal eens jassen, schoenen of tassen. Wil iedereen ervoor
zorgen dat deze spullen juist in de gang bij het tasje van uw kindje hangen? Als wij met de kinderen
in de gang staan, en de schoenen of de jas ligt in de badkamer, dan is dat voor ons heel onhandig.
Andere ouders laten juist de schone kleren of luiers in de gang in de tas hangen. Dat is voor ons
juist weer heel lastig om even te gaan halen, zeker als een kindje net op de commode ligt.
Daarom vragen wij ouders:
 Alle schone kleding en luiers graag in de mandjes van de kinderen, net als knuffels,
speentjes, doekjes enz.
 Jassen, tassen en schoenen in de gang bij de tasjes van de kinderen.
 Slaapzakken en andere kleding wat u niet bekend voorkomt gewoon in het mandje te laten
zitten.
Alvast bedankt iedereen!!
Brengen in de ochtend:
Onze deuren gaan ´s morgens om half acht open. Voor die tijd is er al wel iemand aanwezig, maar
diegene is bezig met allerlei voorbereidingen van die dag. Om negen uur sluiten wij de voordeur.
Wij beginnen dan onze dag met de kinderen. We zijn bezig of beginnen net met een activiteit met
enkele kinderen, doen nog wat laatste handelingen voordat we aan tafel gaan om fruit te maken en
te eten, brengen de allerjongsten naar bed. Zeker als er meerdere kinderen later komen, lopen wij
steeds weer mee naar de voordeur. Dat betekent dat ons programma hierdoor in de war loopt. In
elk geval is het voor ons lastiger om dan met de kinderen op tijd erop uit te trekken. En dat is nou
net iets wat wij allemaal zo graag doen en het liefste elke dag.
Wij vragen daarom met klem om echt uiterlijk negen uur jullie kindje te brengen!!
De jarigen van de maand oktober zijn:
Dion Dingler en Lieke Storm, zij zijn nu drie jaar! Chloé Verhagen is twee geworden en Liam Bakker
viert zijn eerste verjaardag. Van harte allemaal!
Feest is het ook in huize Storm en huize Tenniglo. Lieke Storm heeft een broertje gekregen. Hij heet
Sander. Tobias Tenniglo heeft een zusje gekregen, zij heet Freya. Sander en Freya zijn allebei op 12
oktober geboren.
Van harte gefeliciteerd! Wij wensen familie Storm en familie Tenniglo veel geluk hun nieuwe
wondertje!
Zet vast in je agenda! Het kerstfeest wordt gevierd op vrijdag 21 december 2012. Een aparte
uitnodiging met de precieze tijd volgt nog!
Vakantieperiode:
De kerstvakantie is van maandag 24 december tot en met vrijdag 4 januari. Maandag 7 januari zijn
onze deuren weer open!
De zomervakantie in 2013 is van maandag 22 juli tot en met vrijdag 9 augustus.
We zullen op maandag 12 augustus weer beginnen.
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