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Nieuwsbrief september 2012
Wat hebben we nog een geluk zo aan het begin van september.
Wat een ontzettend heerlijk weer. Wij genieten daar met z´n
allen onwijs van. Bijna elke dag trekken wij er wel op uit
We gaan naar de kinderboerderij of even de koeien aaien bij ons
aan de overkant, lekker rennen van de heuvels in het Abtswoudse
Bos, of verstoppertje spelen in het pas gemaaide gras, sporten in een gymzaal van een school in de
buurt . Ook in de tuin vermaken we ons nog steeds met hele kleine dingen.
Hier onder een paar foto´s om een beeld te krijgen van hoe dat er ongeveer uit ziet!

Wat een verrassing afgelopen week!
Toen we het hok openden van Lise, we dachten
allemaal dat ze gewoon een beetje in de rui was,
bleek daar toch opeens weer een aantal
babykonijntjes in een klein nestje te liggen. Ditmaal
zijn het er vier. En ze zijn al behoorlijk groot,
waarschijnlijk toch al wel een week oud.
Dit hadden we echt niet verwacht. We hebben
immers sinds ons vorige nestje juist twee vrouwtjes
gehouden en absoluut geen mannetje, zodat de twee
dames lekker buiten los kunnen rennen. Nu blijkt dat
er toch ergens een mannetje loopt, maar wij hebben
hem nog nooit gezien!
Ze zijn weer super schattig! En wij zijn weer allemaal
vreselijk verliefd!
Van de week zijn we begonnen te werken met een nieuw thema. We doen dat aan de hand van het

boek `Plons´. Het boek gaat over een varken Floortje van boer van der Pluim. Floortje heeft het
vreselijk warm, maar ja varkens springen niet in het water! Alhoewel, Floortje denkt daar anders
over en dan Plons!

De komende weken zullen we allerlei activiteiten rondom dit thema doen, we leren liedjes over een
varkentje, maar ook over andere dieren van de boerderij.
Daarnaast zijn we nu bezig een verteltas te maken van `Plons´. Zodra hij klaar is, kan deze weer
voor enkele dagen mee naar huis.
Wij hebben natuurlijk ook nog de verteltassen van ´Gonnie´ en ´Kikker´ in de gang hangen. Wie nog
niet aan de beurt is geweest, kan één van deze tassen natuurlijk gewoon lenen.
Even belangrijk om te weten!
Vanaf deze maand zullen de facturen via een ander systeem worden verstuurd. Er verandert
natuurlijk niets aan het bedrag, de factuur ziet er alleen anders uit.
Dit alles is administratief een stuk makkelijker en daardoor sneller te verwerken.
De laatste vijf weken zijn er behoorlijk wat gevonden voorwerpen bij gekomen in het laatje in de
gang. Het laatje zit helemaal vol. Wil iedereen weer even kijken of er wat van je bij ligt!
En waar wordt er in september taart gegeten en hard gezongen voor de jarige?
Bij Ivan thuis!!! Hij wordt één jaar. Van harte gefeliciteerd, maak er een mooi feest van!

In deze maand mogen we weer een aantal kinderen verwelkomen. Renzo Cornax, één jaar oud, Tim
Langelaan, twee jaar oud en Jay Hoevenaar van 3 maanden zullen nu elke week een paar keer
komen spelen bij Les Enfants.
Welkom heren, gezellig om jullie te zien!!

Tot volgende maand!
Groetjes van Wendy, Diana, Nicole, Carola, Josien, Amy, Marveline en Linda.

