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Nieuwsbrief september 2014
Gelukkig worden we nog heerlijk getrakteerd op een mooie nazomer.
We zijn dan ook volop aan het genieten van ons eigen mooie grasveld
in de tuin en het Abtswoudse Bos bij ons om de hoek.
De grootste rupsen ( alle kinderen die nog 1 keer slapen per dag)
trekken erop uit met onze mooie nieuwe bolderkar. Eenmaal
aangekomen in het park, mag iedereen lekker zelf lopen. Onderweg
staan de kinderen dan regelmatig stil bij een mooie bloem, een molshoop of vinden juist een grote steen
of tak.
De vlinders gaan vaak op weg om de techniek van het loopfietsen onder de knie te krijgen.
Meestal gaan ze na een paar keer oefenen als een speer. Zo leren ze hun evenwicht al snel goed
bewaren. Als ze dat eenmaal kunnen, is het nog maar een kleine stap naar het zelf leren fietsen met
trappers.
Als het even kan gaan de vogels halverwege de middag nog even naar het park of het voetbalveld om
daar te sporten met elkaar. Iedere week worden er andere spellen aangeboden. Maar waar het vooral
om gaat is het plezier beleven aan bewegen en het lekker actief bezig zijn.
De gymlessen voor de vogels gegeven door een vakleerkracht vanuit de gemeente Delft zullen nu in het
vervolg op de maandagochtend gegeven gaan worden. Willen alle ouders van de vogelgroep van de
maandag zorgen voor passende gymschoenen?

Afgelopen augustus hebben wij een onverwachts bezoek gehad van een inspecteur van de GGD. Er
worden dan allerlei zaken gecontroleerd, waaronder bijvoorbeeld de Verklaringen omtrent het Gedrag
van alle personeelsleden, of we in het bezit zijn van de juiste diploma’s, of we de jaarlijkse Risicoinventarisatie ( RIE) hebben uitgevoerd, enz.
De inspecteur heeft alles bekeken en goedgekeurd. Een verslag van dit rapport is te lezen op internet.
In augustus hebben wij onze jaarlijkse RIE uitgevoerd. Wij gaan dan door het gehele pand heen en
bekijken alles op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Een belangrijk onderdeel van de RIE is het ontruimingsplan en de brandveiligheid. Dat bestaat
bijvoorbeeld uit het oefenen van de ontruiming, het op herhaling gaan van de BHV’ers en de
kinderEHBO, het goed bekijken van alle ruimtes om te zorgen dat we juist voorkomen dat er brand kan
ontstaan.
Normaal gesproken leren alleen de BHV’ers hoe ze een brand moeten blussen. Omdat wij het belangrijk
vinden dat we allemaal weten hoe we moeten handelen in zo’n situatie, hebben we woensdagavond
10 september een brandblusoefenavond gehouden. Alle werknemers van Les Enfants hebben daar
geleerd hoe ze een brandje moeten blussen met een blusapparaat en hoe dat werkt met een blusdeken.

In ons ontruimingsplan hebben wij ook vermeld dat in het geval van een calamiteit wij nooit bij Les
Enfants blijven. Wij zullen altijd met alle kinderen naar het clubgebouw van de voetbalvereniging SEP
gaan. Daar is voldoende parkeergelegenheid voor ouders wanneer zij hun kindje moeten komen halen
en daarnaast staan wij de hulpdiensten niet in de weg op het smalle straatje naar Les Enfants toe.
Bij de RIE hoort ook het vernieuwen van de huisregels van Les Enfants. Deze regels gelden voor alle
mensen die gebruik maken van ons kinderdagverblijf. Dat wil zeggen; de kinderen, de ouders /
verzorgers, de groepsleiding, de stagiaires en eventuele andere bezoekers. Doordat een ieder zich aan
deze regels houdt, kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen onder onze zorg veilig en gezond blijven.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt iedereen per mail de huisregels voor Veiligheid en Gezondheid. Wij
vragen alle ouders om deze huisregels goed te lezen en hier ook naar te handelen op ons terrein.
Wanneer het onverhoopt toch gebeurt dat er per ongeluk een regel wordt ‘overtreden’ dan zal één van
de medewerkers diegene daarop aanspreken. Iedereen zal begrijpen dat dit alleen het doel heeft om
voor alle kinderen veiligheid en gezondheid te kunnen bieden.
Je wilt het echt niet als ouder, je wilt dat je kind altijd veilig is en geen risico’s neemt of zich bezeert,
maar toch gebeurt er wel eens een ongelukje. In de meeste gevallen, bij bijvoorbeeld een schaafwond of
een kleine botsing, weten we wel wat we moeten doen. Maar soms zou het toch ook wel prettig zijn als
je beter weet hoe je moet handelen en hoe je je eigen emoties onder controle kan houden. Het gaat
toch om je kind.

Een cursus kinderEHBO biedt in die gevallen wellicht een uitkomst. Graag horen wij van mensen of er
behoefte is aan zo’n cursus. Bij voldoende animo kunnen wij de cursus laten geven bij Les Enfants zelf op
een avond. Heb je interesse? Stuur dan even een mailtje naar info@kdv-lesenfants.nl
Informatie over de kosten van zo’n EHBOcursus zal later volgen.
Het thema van de vlinders en vogels is vast niemand ontgaan; ik ga naar de tandarts.
Voor sommigen was het een allereerste spannende ontmoeting. De meeste vlinders en vogels zijn op
bezoek geweest bij een tandartsenpraktijk hier in de Delft. Wat is het toch altijd fijn dat er mensen zijn
die ons wel willen binnenlaten zodat de kinderen kunnen zien hoe het er in het echt aan toe gaat.
In de groepsruimte van de vogels is daarna een tandartsenpraktijk nagemaakt, met een wachtkamer
erbij. Het is mooi om te zien dat kinderen de woorden die voorbij komen in zo’n thema uiteindelijk ook
echt zelf gaan gebruiken tijdens het spelen of wanneer er een boek wordt voorgelezen; mondkapje,
assistente, spannend, en ga zo maar door!
Afgelopen week is er ook een tandarts op bezoek geweest bij Les Enfants.
Als afsluiting van het thema worden er op het moment ouders uitgenodigd voor een behandeling in de
praktijk. Onze wortelkanaalbehandelingen zijn gegarandeerd pijnloos!!

Buitenschoolse opvang
Al heel wat ouders hebben het ons gevraagd; heeft Les Enfants ook al een BSO? Tot op heden was het
antwoord daarop nee. Maar nu kunnen we melden dat er wel plannen liggen in die richting.
Er zijn gesprekken geweest met de Simon Carmiggeltschool in Tanthof Oost en de komende periode
zullen we bezig zijn met alle voorbereidingen om binnenkort een BSO te openen op deze school.
Natuurlijk gaan we daar ook verder in de lijn van hoe Les Enfants nu werkt. Zeker voor kinderen in de
basisschoolleeftijd is het ontzettend belangrijk om na een hele dag school lekker naar buiten te kunnen
gaan en bezig te kunnen zijn met allerlei leuke, spannende en uitdagende activiteiten.
En ook nu is het Abtswoudse Bos daar natuurlijk een hele geschikte plek voor.
Een aantal ouders heeft al gevraagd om meer informatie zodra die er is. Wil je dat ook? Stuur dan even
een mailtje en wanneer er meer te melden valt, dan sturen wij alle geïnteresseerden een bericht
info@kdv-lesenfants.nl
Donderdag 18 september heeft een aantal ouders voor het eerst kennis kunnen maken met Mary
Vollebregt. Zij komt vanaf nu ons team versterken voor vier dagen per week.
Op maandag en vrijdag werkt zij bij de vlinders en op dinsdag en donderdag komt zij als tweede leidster
op de vogelgroep. Mary heeft haar examen van de SPW al gehaald, maar zal de komende tijd nog wel
haar proeve af moeten ronden. Wij zullen haar daar in begeleiden.
Welkom Mary bij Les Enfants!!

Weer heel wat nieuwe kinderen hebben inmiddels ook hun plekje gevonden bij Les Enfants. Wij vinden
het echt heel erg leuk dat jullie ook bij ons kunnen komen spelen. Een welkom voor Aimée, Nathan
Ruitenburg, Thijs en Daan Slingerland, Nathan Leistra, Marit Katan, Jess van der Vlist en Maya La Haye.
Alle jarigen van augustus en september, jullie hebben vast een heerlijke verjaardag gehad of wellicht
nog voor de boeg. Wij hebben daardoor ook al heel wat feestjes mogen vieren. En dat vinden wij
helemaal niet erg, al is het maar wel goed dat we elke dag op uitstapje gaan!!
Gefeliciteerd Samuel, Elena, Alex, Jelte, Bram, Cas, Sam, Milou, Sanne, Nils, Ravi, Elin, Vera en Lana!
Wij hebben afscheid genomen van een aantal kinderen, helaas! Zij beginnen aan hun schoolavontuur!
Dag lieve Sanna Huijbregtse, Yara Fahmy, Kai Hayden, Justin de Jong, Jesslyn Selderijk en Bonne van
Waarden. We gaan jullie wel missen hoor!
Belangrijk ( noteer het alvast in je agenda!):
 Het Kerstfeest; vrijdag 19 december
De volgende dagen is Les Enfants gesloten:
 Kerstsluiting 2014; van maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari
 Tweede Paasdag; maandag 6 april
 Koningsdag; maandag 27 april
 Bevrijdingsdag; dinsdag 5 mei
 Tweede Pinksterdag; maandag 25 mei
Tot nu toe was de zomersluiting van Les Enfants altijd gekoppeld aan de eerste drie weken
zomervakantie van de basisscholen in de omgeving. In de zomer van 2015 gaan we dit toch een weekje
verplaatsen. Het geen betekent dat wij de eerste week van de schoolzomervakantie nog geopend zijn,
dan drie weken zullen sluiten en in de vierde week van de zomervakantie weer onze deuren openen.
In de zomer van 2015 zijn wij dus dicht van maandag 20 juli tot en met vrijdag 7 augustus

Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Marijke, Evelien, Chantal,
Lianne, Wendy, Nicole, Silvia, Myrthe, Mary en Linda

