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Nieuwsbrief maart- april 2014
De nieuwsbrief liet even op zich wachten!
Ondertussen is er al weer heel veel gebeurd en hebben we
ontzettend veel leuke dingen gedaan.
De juffenweek was een enorm succes!! Wij hebben allemaal
ontzettend genoten van het maken van de taart, cupcakes en
cakepops samen met de kinderen. Alle verjaardagsvisite, het uitpakken van de zelfgemaakte cadeautjes,
die wij als leidsters maken voor elkaar, de cupcakewedstrijd en natuurlijk ook het prachtige cadeau; een
workshop waar we met alle leidsters een tekstbord maken! Super bedankt lieve ouders! Wij zijn er
heel blij mee!

De cupcakewedstrijd werd gewonnen door Jules,
Justin, Amy en Tygo! En daar hoort een cadeautje bij!

Ook de paasweek was heel erg leuk dit jaar! Met alle kinderen hebben we genoten van een heerlijke
paaslunch. De vogels en de vlinders konden zelf kiezen van een lopend buffet wat zij graag wilden eten.
In de vogelruimte was er een lange tafel gedekt waaraan zij heerlijk konden genieten van alle lekkere
dingen.
Ook de rupsen hebben eens een keer wat anders gegeten dan de gebruikelijke broodmaaltijd. De
meesten vonden dat lekker, al lieten sommige rupsen ons ook wel duidelijk weten dat gewoon brood
toch hun favoriete eten is.

.

In totaal zijn er twee nestjes babykonijntjes geboren eind februari. Vijf kleintjes bij Lise en nog twee
baby’tjes bij Blackie, haar eerste nestje.

Vier kleintjes hebben inmiddels een onderdak gevonden, Droppie het zware konijntje blijft bij Les
Enfants.
Wij hebben nu nog twee kleintjes over. Wie wil er graag en kan een lief klein konijntje een nieuw huis
geven? Wij willen ze graag per twee een onderdak bieden. Konijnen voelen zich het fijnst wanneer zij
samen in een hok zitten.
De konijnen zijn buiten geboren, en kunnen dus ook in de winter gewoon buiten blijven.
Laat het ons even weten, ze mogen eind april/ begin mei mee met hun nieuwe baasje.

Afgelopen dinsdag zijn wij begonnen met ons nieuwe thema; ‘ik ga bloemen kopen’. Deze eerste week
gaan alle vlinders en vogels eerst eens langs bij de bloemist, om daar goed te kijken hoe het er daar aan
toe gaat. Daarna zullen deze groepen een eigen bloemenwinkel na gaan maken in de vogelgroep en
wellicht ook nog een klein bloemenkraampje in de tuin.
Bij bloemen hoort natuurlijk ook een beetje ‘groter groeien’. Vandaar dat wij ook proberen om eens te
kijken welke dieren er in de lente allemaal worden geboren. Nu hebben we voor twee dagen een lief
lammetje te leen gekregen, Roosje. Bedankt opa van Yara dat dat even kon!
Binnenkort mogen we ook bij een boer in de buurt op bezoek komen om daar de lammetjes te
bewonderen en misschien wel een flesje te geven.

Wellicht hebben de meeste ouders Myrthe al ontmoet. Myrthe Hoogerbrug is sinds begin april gestart
bij de rupsengroep op maandag en vrijdag. Zij heeft al elf jaar ervaring in de kinderopvang. Leuk dat je
nu ook bij Les Enfants hoort Myrthe !! Van harte welkom!!
Josien is inmiddels weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij werkt nu al haar werkdagen bij de
rupsengroep. Wendy Selderijk zal gewoon bij de vlinders blijven.
Nicole verwacht in augustus haar tweede kindje. Helaas verloopt haar zwangerschap niet helemaal zoals
zij zelf graag zou willen. Door bekkeninstabiliteit is zij niet meer in staat om op de groep te werken.
Soms komt ze nog even langs om een kopje koffie te drinken, maar het is voor haar vooral van belang
om veel rust te nemen.
Zeer regelmatig worden er nu foto’s van kinderen doorgestuurd via de Whats app. Wel Whats app, maar
nog niet je nummer doorgegeven, laat het ons even weten.
We willen nog eenmaal benadrukken dat wij:
deze telefoon écht alleen gebruiken voor het doorsturen
van foto’s. We zullen géén geschreven berichten
versturen of beantwoorden. Wanneer wij een vraag
hebben over bijvoorbeeld het slapen van uw kindje, dan
zullen wij altijd bellen. Wij vragen dat ook van u. Wilt u
weten hoe het met uw kindje is, dan zult u daarvoor
naar onze vaste telefoon moeten bellen.

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 zomerfeest en de juffenweek.
De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden en vergadert enkele keren per jaar.
Op dit moment is de oudercommissie uitgebreid met twee nieuwe leden; Annemieke van Doorne,
moeder van Bram en Isabelle van Alebeek, moeder van Jules en Feline.
In alle groepen zijn er weer nieuwe kindjes bij gekomen. Wat leuk dat jullie voortaan allemaal bij Les
Enfants komen spelen!
Welkom, Levi Karlas, Jaivey Bommelé, Sanne de Bruin, Jace Noslin, Milou Koops, Sem Klaver, Jari
Heinenberg, Dores Bosch en Luca Bos.
In maart en april zijn en worden er weer genoeg feestjes gevierd! Van harte gefeliciteerd voor
Josephine, Katey, Ella, Jenna, Thijs, Evi, Luca, Skip en Tim!!
Deze twee maanden nemen of hebben wij afscheid genomen van Lucas Berraquero, Niyah Soeharsono
en Tim Langelaan. Zij beginnen allemaal een nieuw avontuur op de basisschool.
Veel plezier! Wij en alle kinderen van de vogels zullen jullie wel missen hoor!
Belangrijk:
 Vrijdag 4 juli is er weer ons jaarlijks zomerfeest.
 De volgende dagen is Les Enfants gesloten:
 Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei
 Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni
 Zomersluiting , van maandag 21 juli tot en met vrijdag 8 augustus
 Gevonden voorwerpen, we hebben er heel veel! We kunnen niet alles blijven bewaren, dus
wat er volgende week nog ligt doen we aan het einde van de week weg!

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

