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Nieuwsbrief januari 2013
In de kerstvakantie hebben we met alle meiden
weer een dagje hard gewerkt en allerlei klusjes gedaan.
Hier en daar een verfje geeft al snel een
mooi resultaat. We hebben de hele gang onder
handen genomen, net als kleine halletje. Veel duidelijker
te zien is nu dat alle rupsen hun jassen boven ophangen en
de vlinders onderaan.
Daarbij hebben we ook een mooie nieuwe keuken en een nieuwe vloer. Er moet nog het één
en ander worden afgewerkt, maar wij zij er helemaal blij mee.
De winter is toch nog gekomen deze maand en wat hebben wij daar al een plezier aan
beleefd. Vooral de heuvels zijn erg favoriet. Hieronder een impressie van onze ‘Noordpoolbelevenis’ ! En ja wij, alle leidsters, genieten net zoveel van het sleeën van de berg als alle
kinderen! 

Eigenlijk wilden we vorige week al beginnen met ons nieuwe thema: ‘ik schrijf een brief’.
Door de sneeuw is dat nu even opgeschoven, maar volgende ‘starten’ we opnieuw.
We hebben al wat leuke activiteiten bedacht. Wat precies en hoe, dat blijft ook nog een
beetje een verrassing.
Voor ons is het heel leuk als we veel verschillende gebruikte postzegels hebben. Ontvang je
een brief thuis en zit er een postzegel op, mogen wij die dan hebben?
In de gang op de kast komt een brievenbus te staan. Daarin kunnen
alle brieven die de kinderen thuis schrijven. Yara was de eerste, zij
heeft Diana een hele lieve brief gestuurd, met een klein beetje
hulp van haar mama!
Dank je wel Yara, wat lief van jou!
In de week van 14 februari zullen we ook voor het eerst een ‘juffenweek’ vieren. In deze
week vieren wij met alle kinderen de verjaardag van alle juffen. Hoe we dat precies gaan
doen, daar krijgen jullie later nog bericht van via de oudercommissie. De week zal
ongetwijfeld in het teken staan van lief zijn voor elkaar!

Heel wat reacties zijn er gekomen voor de namen van de duiven. Het was best lastig om te
kiezen, maar onze keuze is gevallen op 'Woezel en Pip'. Wie nou Woezel is en wie Pip, ja dat
is wat lastig te zien!
Les Enfants heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van de
kinderen en ouders/verzorgers van Les Enfants en vertegenwoordigt de ouders/verzorgers.
Daarnaast helpt de oudercommissie ook bij het organiseren van het kerstfeest, het
zomerfeest en de juffenweek.
De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden en vergadert enkele
keren per jaar. Op dit moment zijn er vier leden; Marlies van Rheenen, moeder van Kai; Gaby
Wijtman, moeder van Luke; Louisa Peereboom, moeder van Lorenzo en Sabine Storm,
moeder van Lieke en Sander. Ouders die interesse hebben om plaats te nemen in de
oudercommissie kunnen dit kenbaar maken bij Marlies.
Belangrijk!!
 Per januari zijn de maandelijkse bedragen veranderd. Wil iedereen bij het betalen
hierop letten, zeker als de betaling automatisch is ingesteld.
 De facturen zijn via het nieuwe administratiesysteem verstuurd maar wel gewoon
per mail. Mocht er geen mail zijn ontvangen, laat dit dan even weten. Dan is er iets
fout gegaan.

Per januari zijn er weer kinderen voor het eerst bij Les Enfants komen spelen. Sander Storm,
Freya Tenniglo, Pepijn Koster, allemaal drie maandjes oud. Dani en Lionel Derwort zijn
beiden 6 maanden. Pim Gommers en Alex Önder zijn één jaar.
Leuk dat jullie er allemaal zijn. Van harte welkom bij Les Enfants!!!
Een feestje gevierd? Ja in januari wordt er heel wat taart gegeten! Rowin Arkes, Jenna van
der Pot, Sven Ijpma en Boris Ruitenburg zijn allemaal drie jaar geworden. Benjamin van den
Hoven en Lorenzo Peereboom zijn nu twee jaar. Hieperdepiep Hoera!! Van harte
gefeliciteerd.

Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Amy, Josien, Nicole, Marveline, Chantal en Linda

