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Nieuwsbrief januari 2014
En voordat we het wisten was de maand januari al weer voorbij!!
De eerste week zijn we even rustig van start gegaan. Maar vanaf de
tweede week hebben we een aantal dingen opgepakt.
Bij de rupsen zijn we begonnen om nog meer aandacht te besteden
aan de ontwikkeling van de motoriek. Hoe we dat precies doen, daar
zullen we in een volgende nieuwsbrief uitgebreid op terugkomen.
Daarnaast besteden we veel tijd aan muziek en het ontdekken van verschillende materialen, zoals klei of
verf. Ook gaan we geregeld op, zoals wij dat noemen, een ‘klein uitstapje’.
We hebben vaker geprobeerd om met de rupsen er verder weg op uit te trekken, maar negen van de
tien keer zijn de kinderen in slaap gevallen als we op de plaats van bestemming aankomen. Om
vervolgens niet meer te willen slapen als we eenmaal terug zijn gekomen bij Les Enfants.
We kiezen er nu dus voor om vooral in de omgeving te blijven. En daar is genoeg te ontdekken!! En op
de kinderboerderij kijken wij altijd onze ogen uit. Soms kan ook een van de kleinste rupsen mee op
uitstapje. Vaak is het wel zo dat zij op dat moment net een fles moeten drinken. In de lente of zomer
gaat het nog wel om onderweg een fles te drinken, maar wanneer de wind koud is en het miezert, is dat
niet heel leuk. Alleen de grotere rupsen gaan dan mee.

Het thema van de vlinders is; ik ga naar de dierenwinkel.
In de eerste week van een nieuw thema gaan wij altijd op uitstapje, en in dit geval naar de dierenwinkel.
We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zelf kunnen ervaren hoe het is in de dierenwinkel en wat
daar te koop is. Pas als de kinderen er écht een keer zijn geweest, kunnen ze er hun betekenis aan
geven.
Daarbij bedenken we ook een aanleiding om er naar toe te gaan. We praten daar met de kinderen over.
Het voer voor de konijnen is op en waar moeten we dan naar toe?? Is er al iemand die weet hoe we dat
‘probleem’ kunnen oplossen?

Vervolgens maken we dan samen met de kinderen de dierenwinkel na de eigen groep om er daarna
samen in te gaan spelen. Zo leren we nieuwe woorden, maar ook hoe het bijvoorbeeld precies in zijn
werk gaat met dat betalen.

Bij de vogels gaat het ook over huisdieren, maar dan specifiek over; ik ga naar de dierenarts.
In de huishoek wonen twee hondjes, Piet en Puk. Helaas wilden ze opeens niet meer buiten lopen
tijdens het uitlaten. En daarom maken we een afspraak bij de dierenarts.

Ook onze eigen konijnen Blackie en Vlekkie gaan mee naar de dierenarts. Ze worden helemaal nagekeken. En
ook wij mogen even met de stethoscoop luisteren naar de hartslag van het konijn. De dierenarts zegt ons dat
Blackie een vrouwtje is en Vlekkie een mannetje. Eenmaal terug bij Les Enfants halen we ze dus maar snel uit
elkaar 

In de vogelgroep is nu een eigen dierenartsenpraktijk. Alle zieke huisdieren krijgen daar de beste zorg!!

Nationale voorleesdagen 2014!!
Elk jaar zijn er weer de nationale voorleesdagen.
Deze keer hebben wij ervoor gekozen om gebruik
te maken van een kamishibai, of te wel een verteltheaterkastje. Het is een klein theatertje waarbij je
de platen van het prentenboek één voor één laat
zien en het verhaal erbij vertelt. Alle groepen hebben
geluisterd naar het verhaal ‘ik wil een huisdier’ en
deden dat bijna ademloos!! Na afloop riepen alle
kinderen nog een keer, nog een keer!!

Naast dat we werken met thema’s en mede daar onze uitstapjes bij de vlinders en vogels op baseren,
kijken we ook altijd of er ergens anders nog iets te beleven valt. Deze maand waren er twee
voorstellingen waar we naar toe zijn geweest; één op de basisschool ‘De Egelantier’ en één keer in de
bibliotheek in de stad!
Diana stond zelfs in het AD!!

Welkom bij Les Enfants!
Deze maand zijn er weer nieuwe kindjes
voor het eerst komen spelen bij Les
Enfants! Bram Kuipers, Elin en Ravi Merkus, Ryan Bentvelzen, Sam Greveling, Nils van der Velden,
Lucy la Haye en Vinz Valk
Leuk dat jullie er nu elke week zijn! We gaan er een fijne tijd van maken!!
Jarig in januari. Van harte gefeliciteerd allemaal !!
Vinz Valk, Lorenzo Peereboom, Benjamin van den Hoven, Sven Ijpma, Amy Hilkhuijsen, Mason Ramdhan
en Bego Mededovic. Jullie zijn vast allemaal vreselijk verwend!!

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

