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Nieuwsbrief februari 2013
Geweldig is het op dit moment om in de ochtend onze
brievenbus te legen!! Wat een stapel post komt er binnen.
En die gezichtjes van de kinderen als ze een brief kunnen
openmaken. Elke dag komen er weer nieuwe brieven, van
papa, mama, broertjes of zusjes, van tantes en nichtjes. Er
zijn zelfs opa’s en oma’s die niet eigenhandig de brieven in
de brievenbus in de gang kunnen stoppen, maar zij sturen het gewoon via de ‘echte’ post op
naar Abtswoude 19C. Ontzettend fijn dat er zoveel betrokkenheid is! Wij doen ons best om
het allemaal zo echt mogelijk te maken. Maar dit maakt het natuurlijk echt ‘echt’!!
Bedankt allemaal!
En ongelofelijk wat kinderen in een korte tijd al opsteken van een thema. Nieuwe woorden
zoals post, envelop, brief, kaart, postbode worden al begrepen en gebruikt. Voor postzegel
zeggen de meesten nog wel sticker ( lijkt er natuurlijk ook wel op) , maar een brievenbus
buiten wordt al van verre herkend.
We gaan nog enkele weken door met dit thema, dus brieven en kaarten sturen kan nog
enige tijd. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn hoor! Alle kinderen zijn al blij met een
eenvoudig geschreven papieren briefje met tekening of sticker in een envelop!

Komende week is het ‘juffenweek’. De week waarin alle juffen hun verjaardag vieren. De
kleuren roze, rood en wit zullen niet ontbreken deze vijf dagen. Ook alle juffen zullen iets in
deze kleuren dragen. Kinderen die het leuk vinden, mogen verkleed komen. En andere
kleuren zijn daarbij natuurlijk ook goed!

Met de kinderen zullen we onder andere leuke en lieve kaarten gaan maken voor opa en
oma. En wat is er leuker als we die echt op kunnen sturen. Daarvoor hebben we wel even de
adressen nodig van alle opa’s en oma’s. In beide groepen liggen er lijsten waarop dit kan
worden ingevuld. Hoogstwaarschijnlijk hebben de meeste kinderen twee of meer adressen
waar de kaart naartoe kan worden gestuurd. Meerdere adressen maar opschrijven dus!
Op facebook plaatsen we natuurlijk weer alle leuke momenten van deze week. In de gaten
houden dus! Nog geen vrienden? Zoek Les Enfants even op! En anders, in de volgende
nieuwsbrief zullen weer foto’s staan.
Voor wie niet zo lang wil wachten! In de gang ( staat nu nog even in de rupsengroep) hangen
we heel binnenkort een digitale fotolijst waarop alle foto’s te zien zijn die we die dag/week
gemaakt hebben.
Het zal niemand zijn ontgaan; we hebben er boven een hele verdieping bij gekregen. Wat
een extra ruimte! En ja wat zetten we daar dan allemaal neer? Ons idee is om van deze
ruimte een plek te maken speciaal voor de kinderen van drie tot vier jaar.
Wanneer je vier jaar wordt, ga je naar school en dat is toch een geheel andere wereld. Nu
kunnen we een speciale methodiek ontwikkelen die kinderen alvast een beetje voorbereidt
op de tijd die komen gaat.
Vorige week is boven in zijn geheel nieuwe vloerbedekking gelegd. De komende weken
zullen we bezig zijn om de ruimte beetje bij beetje in te richten. We maken er nu al wel
gebruik van omdat het knutselatelier daar is en nu op dit moment ook ons postkantoor,
maar verder is het nog leeg. Hoe het er straks, als het af is, uitziet, laten we natuurlijk in de
nieuwsbrief wel zien, maar even naar bovenlopen om zelf te kijken kan altijd!!
Afgelopen vrijdag is er een automatisch slot geïnstalleerd op de tuindeur. Dat betekent dat
de deur nu altijd op slot is. Door middel van de bel laat je ons ’s morgens en ook ’s middags
weten dat je voor de deur staat. Door één hele simpele druk op de knop kunnen wij de deur
vanuit binnen openen. Dat scheelt heel wat heen en weer geloop, en daar is iedereen heel
blij mee!! Niemand meer die heel lang hoeft te wachten. Tenminste wel even op de bel
drukken natuurlijk!
De twee zusjes Elizabeth (bijna 2) en Kristina (0) van der Werf zijn in februari gestart bij Les
Enfants. Van harte welkom meiden! We maken er een mooie tijd van!
Hiep hiep hoera Suzie en Elizabeth zijn jarig en worden twee jaar! Siem Bosch viert zijn derde
verjaardag. Van harte gefeliciteerd!!
Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Amy, Josien, Nicole, Marveline, Chantal en Linda

