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Nieuwsbrief maart 2013
Op zondag 31 maart en maandag 1 april is het Pasen. Wij
willen daar komende week natuurlijk met alle kinderen ook
aandacht aan besteden in de vorm van een Paasontbijt.
Daarom vragen wij iedereen om volgende week jullie
kinderen in pyjama (alleen even de nachtluier verschonen)
naar Les Enfants te brengen en niet al te veel ontbijt te geven.
De kleding van die dag kan in de mandjes worden gelegd. Na het Paas-ontbijt zullen wij alle
kinderen verschonen en aankleden.
Het thema ‘Post – ik schrijf een brief’ is ontzettend leuk geweest. Zoals bij elk thema hebben
we ook een afsluitingsweek gedaan, zodat alle kinderen weten dat het thema weer voorbij
is. In dit geval hebben we een speurtocht gehouden met een geheime brief na aanleiding
van het boek ‘de geheime brief’ van Eric Carle. Natuurlijk vind je aan het einde van de
speurtocht iets. In dit geval een sleutel. Toen moesten we nog op zoek naar de schat.
Hieronder een impressie:

Wij willen alle ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, nichtjes, neefjes en alle anderen
bedanken voor het schrijven van zoveel brieven. Zonder al die post wast het thema echt
maar half zo leuk geweest.

Misschien dat een aantal het al heeft gezien op Facebook. Ons nieuwe thema gaat over
vervoer; ‘ik ga met de bus’. De eerste week zijn wij met alle kinderen met de bus of tram
gegaan. Op die manier kan iedereen zelf ervaren hoe het is om in de bus te zitten of wat je
moet doen als je uit de tram wilt stappen.
Alleen al in tram of bus zitten was een heel avontuur. De laatste dagen zijn we zelfs ergens
naar toe gegaan. Op donderdag naar de Ikea. Daar hebben alle kinderen een lekkere lunch
gegeten. Vrijdag gingen we naar de Botanische tuin, vogelspinnen kijken.
Afgelopen week hebben zijn we gestart met het maken van een eigen bus. Hij staat al
rechtop, hetzij hier en daar nog wat wankel, nu een kleurtje erop en dan lekker ermee
spelen. Het eerste ritje zit er op, we zijn naar
de Efteling geweest. Hieronder een paar foto’s.

De juffenweek is een ontzettende gezellige en geslaagde week geworden! Absoluut voor
herhaling vatbaar volgend jaar. Alle juffen zijn geweldig verwend en waren allemaal heel blij
met hun cadeaus . En wat een ongelofelijke lieve post hebben wij allemaal ontvangen!!
Super bedankt alle ouders.
Wij zorgen altijd al met alle liefde voor alle kinderen, maar door alle lieve woorden weten
we nog beter hoezeer we gewaardeerd worden!
Zoals beloofd nog enkele foto’s van deze week.

Komende maand zullen we opnieuw de risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid gaan
uitvoeren. Dit houdt in dat wij op het gebied van veiligheid en gezondheid nogmaals gaan
kijken naar alle risico’s die zich voor zouden kunnen doen binnen Les Enfants. Hieruit volgen
dan weer aangepaste instructies voor al het personeel en aangepaste huisregels voor
iedereen die gebruik maakt van Les Enfants. Wanneer alles volledig is uitgevoerd en
aangepast, zullen de nieuwe huisregels aan een ieder worden verstrekt.
Vanaf april zal ons team nogmaals worden versterkt. Evelien van der Does zal enkele dagen
per week bij ons komen werken. Zij heeft al een aantal jaar evaring binnen de kinderopvang
en zal dat nu bij ons in de praktijk gaan brengen. Wellicht hebben enkele ouders haar al een
keer gezien. Zij zal zich de komende tijd in ieder geval aan iedereen voorstellen. Wij heten
Evelien van harte welkom!
In maart zijn er drie hele lieve baby’tjes voor het eerst naar Les Enfants gekomen. Linde
Voogt en Jayden Tetteroo, 3 maanden oud. En Abe Seinstra, hij is bijna 3 maandjes. Leuk dat
jullie er nu ook bij zijn elke week! Dat vinden wij heel gezellig.
Marnix en Callan zijn beiden drie jaar geworden!! Evi wordt in maart 2 jaar en zal dan naar
de vlindergroep gaan. Voor Sem is er ook alweer een jaar voorbij! Hij is nu 1 jaar! Van harte
gefeliciteerd!!
Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Amy, Josien, Nicole, Marveline, Chantal en Linda

