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MINIBIEB IN DE TUIN
GRATIS RUILEN OF
LENEN VAN BOEKEN

LES ENFANTS

‘ SARA’
DOCHTER VOOR
EVELIEN EN REMCO

ONZE NIEUWE AANWINSTEN

Blackie heeft opnieuw een nestje babytjes. Vier geheel zwarte en
een grijs/witte. Ze zijn weer geweldig schattig en vanaf nu
kunnen de kinderen ze ook lekker knuffelen en aaien.

Minibieb in onze tuin
Wellicht dat iemand er al wel eens van heeft gehoord; de zogenaamde MINIBIEB. Afgelopen week
hebben wij samen met de kinderen van de vlinders en de vogels de kast waarin de boeken staan
mooi gemaakt. In de minibief staan verschillende boeken. Bij ons natuurlijk wel alleen
kinderboeken. Iedereen mag gebruik maken van de minibieb. Er zijn maar
twee regels.
Door de minibieb
Je leent een boek en brengt het na niet al te lange tijd weer terug.
krĳgen boeken die
maar in je kast
Je ruilt een boek; neemt een boek uit de bieb en stopt zelf een eigen boek terug
in de kast.
staan weer een
tweede leven en
Donderdag 22 januari hebben wij met de kinderen onze minibieb officieel
kunnen andere
geopend door een lintje door te knippen. Bij deze kan iedereen die dat wil
kinderen ook van
boeken lenen of gratis ruilen. Veel plezier met onze minibieb!!!
de verhalen
genieten
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‘ Ik koop nieuwe schoenen’
is ons nieuwe thema!
In de week van 9 februari zullen we van start gaan met dit
thema. Allereerst gaan we met alle kinderen langs in
verschillende schoenenwinkels om te bekijken hoe dat er in het
echt uitziet en hoe dat precies gaat als je nieuwe schoenen
nodig hebt. Daarna willen we in de vogelgroep onze eigen
winkel namaken, zodat de vlinders en de vogels ook lekker zelf
kunnen spelen, passen en meten, afrekenen en ordenen.
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Natuurlijk hebben we dan verschillende soorten en maten
schoenen nodig. Wij zijn daarom op zoek naar schoenen,
schoenendozen, pantoffels, bonnetjes van schoenen, tasjes van
de schoenenwinkel, folders met schoenen, enz.
Iedereen die thuis iets voor ons heeft en dat even kan missen
of misschien helemaal niet meer terug hoeft te krijgen, kan ons
heel blij maken!
Alvast bedankt voor het meehelpen onze hoek zo echt mogelijk
te maken!!
Welkom bij Les Enfants
Deze maand mogen wij welkom heten! Karlijn, Lina, Wout,
Jace, Mila, Thijs, Twan, Roos, Timo en Aaliyah. Gezellig dat
jullie elke week bij ons komen spelen. Wij vinden dat erg leuk!
Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Mila, Jess, Amy,
Mason, Lucas, Bego, Daan, Twan, Lina, Vinz, Aimee en Jax!
Wij hebben weer heerlijk veel feestjes gevierd!
Belangrijk!!
Wil iedereen voor voldoende luiers zorgen. Gedurende de dag
verschonen wij minimaal vier keer. Al komt het vaker voor dat
wij zeker vijf luiers nodig hebben. Vergeten mee te nemen??
Dan moeten wij helaas vragen om ze toch te halen voor ons.
Zonder luiers de dag doorkomen is echt onmogelijk!!
Om het voor alle kinderen zo rustig en duidelijk mogelijk te
houden hebben wij vaste breng- en haaltijden; in de ochtend
tussen 7.30 uur en 9.00 uur en aan het einde van de dag tussen
16.00 uur en 18.00 uur. Om negen uur beginnen we ook echt
met onze dag. Helaas komt het de laatste tijd regelmatig voor
dat kinderen later worden gebracht. Dat geeft niet onrust voor
alle groepen, maar soms zijn de vlinders en vogels ook gewoon
al op pad. Aan het einde van de dag zijn we ook vaak nog in het
Abtswoude bos of zijn de vogels naar de gym.
WIJ VRAGEN DAAROM AAN IEDEREEN MET KLEM OM OP TIJD TE
BRENGEN EN ECHT PAS NA VIER UUR WEER OP TE HALEN!!
Wellicht dat het al was opgevallen, maar de Facebook pagina van Les
Enfants is er even niet me

Groetjes van Wendy, Diana, Chantal, Evelien, Silvia, Carola,
Lianne, Wendy, Maaike, Mary, Marley, Marijke en Linda

Vogels en vlinders op
bezoek bĳ basisschool
‘ de Eglantier’ voor een
speciale voorstelling
In alle groepen worden de
kinderen voorgelezen door
opa’s of oma’s, papa’s of
mama’s
Ademloos kĳken en
luisteren alle kinderen naar
de verteltheaterverhalen
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