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LES ENFANTS

ZOMERFEEST BIJ
LES ENFANTS OP
VRIJDAG 3 JULI VAN
16.00 TOT 19.00
Opgeven kan bij één
van de leidster van de
groep!

VAN 23 T/M 26 JUNI
KOMT DAPHNE VAN
ZUIJLEN
BUITENFOTO’S
MAKEN

NIEUW THEMA VAN
VLINDERS EN VOGELS
‘ IK GA UITETEN’
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Wat een ruimte!!
Het was even afzien boven bij de vlinders en de vogels. Maar het eindresultaat mag er zijn!!
We zijn heel blij met onze nieuwe bovenverdieping. Direct daglicht, ramen die open kunnen, een
eigen ingang en ook nog een geheel nieuw kindertoilet. Daarbij kunnen de vlinders nu gewoon op
dezelfde verdieping spelen! We willen iedereen bedanken die er aan meegeholpen hebben om dit
binnen zo’n korte tijd te realiseren. Zonder al deze mensen was het niet gelukt. De komende tijd
zullen we nog bezig zijn met de afwerking, maar gelukkig geeft dat niet zoveel troep!!
Helaas heeft de continuïteit wat betreft dezelfde gezichten bij de vlinders
een beetje een deukje opgelopen. Begin juni heeft Samantha aangegeven
toch de uitdaging bij Careyn kraamzorg aan te gaan, een lange wens van
haar. Wij hebben daarom besloten om iets te schuiven binnen de groepen.
Vanaf heden zullen Lianne, Mary en Daniëlle de vlindergroep gaan
draaien. Lianne stond voorheen bij de rupsen en heeft daardoor alle
kinderen, die de laatste tijd vlinder zijn geworden, en hun ouders al leren
kennen en is daardoor dus een bekend gezicht voor bijna iedereen. De
meesten hebben ondertussen ook al kennis gemaakt met Daniëlle. We
gaan er nu vanuit dat we hiermee weer geborgenheid en veiligheid voor
alle kinderen kunnen garanderen zoals jullie van ons gewend zijn.

De zomersluiting is
van maandag 20
juli tot en met
vrĳdag 7 augustus.
Vanaf maandag 10
augustus kunnen
alle kindjes weer bĳ
ons komen spelen!
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Varro en Jelmer van harte welkom bij Les Enfants!! Gezellig
dat jullie elke week bij ons komen spelen. Wij vinden dat erg
leuk!

LES ENFANTS

Opa en oma-week

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag! Giovanni,
Jasmijn, Dani, Lionel, Jet, Daniel, Jules en Fae. Wij hebben
weer heerlijk veel feestjes gevierd!
Jules en Fae nemen afscheid van Les Enfants. Dag grote
lieverds!! Jullie avontuur bij de basisschool gaat beginnen.
Heel veel plezier!
Gefeliciteerd Lina en Aimée!! Jullie zijn nu grote zussen! papa
en mama, heel veel geluk met jullie gezinnetje!
Oudercommissie
De afgelopen periode heeft de oudercommissie zich gebogen
over haar reglement en haar huishoudelijk reglement. Er
zijn nu duidelijke kaders waarbinnen de oudercommissie
zich zal bewegen. Binnenkort zullen de aangepaste
reglementen ter inzage liggen in de rupsengroep.
Één van de regels is dat de oudercommissie uit minimaal en
maximaal drie leden bestaat.
De drie leden van nu zijn; Annemieke van Doorne, moeder
van Bram (rups). Sabine Storm, moeder van
Sander(vlinder). Gaby Wijtman, moeder van Luke (vogel)
Zie de aparte bijlage bij deze nieuwsbrief waarin zij zich
voorstellen.
Omdat Luke bijna vier jaar wordt en dan naar de basisschool
gaat, zal Gaby Wijtman binnenkort de oudercommissie
verlaten. Daarmee ontstaat er een open plekje. Hetgeen
betekent dat de oudercommissie op zoek is naar een nieuw lid
per augustus 2015.

Bedankt lieve opa’s en
oma’s!! Leuk dat jullie ook
gewoon met ons
meegingen het bos in!

Ouders die geïnteresseerd zijn om deel te gaan nemen aan de
oudercommissie kunnen een mailtje sturen naar Annemieke
van Doorne. Haar mailadres is; huisjeweltevree@casema.nl
Zij zal dan verder uitleggen wat de precies te nemen
stappen zijn voor deelname en uitleggen wat het reglement
en het huishoudelijk reglement van Les Enfants inhouden.
Aanmelden kan tot en met 1 juli 2015.

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