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Nieuwsbrief augustus 2013
Dit is al de derde week dat wij bijna alle kinderen weer kunnen
zien! En wat is er dan een groot verschil met drie weken daarvoor!
Sommigen die net voorzichtig gingen lopen, kunnen nu rennen,
anderen kletsen ineens de oren van ons hoofd! Maar wat vooral leuk is,
is om iedereen weer te zien.
Hopelijk is het voor allemaal een fijne vakantie geweest. Aan het weer
in Nederland heeft het in ieder geval niet gelegen!!!
Deze week zijn we gestart met ons nieuwe thema;
‘Ik ga kamperen’.
Alle groepen zijn hier maandag mee begonnen. We
hebben al verschillende keren tenten opgezet, buiten
en in de groep, we pompen ons luchtbed op, we
leggen onze slaapzak neer, en nog veel meer dingen.
Aanstaande vrijdag gaan de vlinders en de vogels op
bezoek bij een camping. Eens kijken hoe dat er in het
echt uitziet.
De komende zes weken zullen we nog bezig zijn met
dit thema.
Thuis misschien iets in de aanbieding voor ons wat
wij mogen lenen voor een paar weken om zo ons
kamperen nog echter te maken?
Overleg even met één van de leidsters en breng het
dan gerust mee!!

De volledige risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid is afgerond. Dat betekent dat wij onze
instructieregels voor de pedagogisch medewerkers helemaal hebben doorgenomen en hebben
aangepast.
Dat geldt ook voor de huisregels van Les Enfants. Deze regels gelden voor alle mensen die gebruik
maken van ons kinderdagverblijf. Dat wil zeggen; de kinderen, de ouders/verzorgers, de
groepsleiding, de stagiaires en eventuele andere bezoekers.
Deze week ontvangt iedereen per mail de huisregels voor Veiligheid en Gezondheid. Wij vragen alle
ouders om deze huisregels te lezen en hier ook naar te handelen op ons terrein.
Alvast dank daarvoor!! Samen kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen veilig en gezond blijven.
Iets onduidelijk over één van de regels? Vraag het ons gerust!!

Bij kamperen hoort natuurlijk ook, er samen lekker op uit trekken in de natuur!

Wellicht hebben de meeste ouders haar al wel ontmoet, onze nieuwe collega, Tessa Brinkmeijer. Ze
heeft nu al enkele dagen meegelopen. Per 1 september zal Tessa drie dagen in de week bij Les
Enfants gaan werken. Samen met Diana draait zij de vogelgroep.
Wij heten Tessa van harte welkom bij ons. Op zeker dat je het net zo leuk gaat vinden als wij
allemaal!!
Na de vakantie zijn er ook weer enkele nieuwe kinderen gestart.
Amy Hilkhuijsen, Aniek Beukema, Noah Friskes, Ella Zwart en Elina van der Zwan. Van harte welkom
bij Les Enfants. We zullen ons best doen om jullie allemaal een fijne tijd te geven.
Heel wat verjaardagen zijn er gevierd in juli en augustus!
Yara Kroesen en Kristina van der Werf zijn allebei 1 jaar geworden! Janou Bakker, Renzo Cornax, Luke
Wijtman en Samuel Vacek zijn twee geworden! Yara Fahmy, Britt van der Meer, Kai Hayden, Bonne
van Waarden, Niyah Soeharsono en Justin de Jong zijn nu al weer 3!!
Alsnog van harte gefeliciteerd allemaal. Hopelijk was het een hele leuke verjaardag!
Josien heeft het nieuwtje al wel aan een heleboel ouders verteld. Van harte gefeliciteerd met je
zwangerschap! In januari wordt de kleine man verwacht!
Om alvast in de agenda te zetten:
De kerstvakantie zal dit jaar zijn van maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014.
6 januari 2014 gaan we weer van start!
(De data van sluiting hangt ook in de hal op het bord!!)

Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Josien, Evelien, Chantal, Tessa, Nicole en Linda

