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NIEUWSBRIEF
Het gaat nu echt gebeuren!
Automatische
incasso zal in de
maand mei beginnen
Deze maand zal voor het eerst
de automatische incasso
plaatsvinden. De facturen
zullen zoals gewoonlijk via de
mail worden verstuurd. Deze
moeten altijd in de eigen
administratie worden bewaard
in geval de belastingdienst
hier in de toekomst naar
vraagt. Is een formulier
getekend voor de incasso??
Dan deze maand dus NIET
zelf overmaken. Rond de
20ste van de maand zal
worden geïncasseerd.

Fotograaf
Daphne van Zuijlen zal in de
week van 22 juni individuele
foto’s en groepsfoto’s maken
van de kinderen. Natuurlijk
doen wij dit ook deze keer
weer buiten!! Later volgt nog
meer info.

Zomerfeest

We hebben al heel lang een wens en deze maand zal zij
eindelijk waarheid worden!! De vergunning is binnen en we
kunnen dus aan de slag!
Alle vogels en vlinders zullen aan het eind van de maand mei
ook boven naar buiten kunnen kijken door een prachtige
dakkapel die in het weekend van Pinksteren geplaatst gaat
worden.
Daarbij krijgen de vlinders ook een nieuwe ingang met een
nieuwe trap welke meteen boven in hun groepsruimte zal
uitkomen. De vlinders krijgen boven meer ruimte om te
spelen en hebben hun groepsruimte voortaan in zijn geheel
op de bovenverdieping.
Voordat het echt zo ver is, moeten we nog wel wat werk
verzetten. We zullen ons uiterste best doen dat iedereen er zo
weinig mogelijk last van heeft, maar bij verbouwen hoort
helaas ook troep. Wij vragen om ieders begrip hiervoor.

Ons jaarlijkse zomerfeest
zullen wij vieren op
vrijdag 3 juli van 16.00 uur tot
19.00 uur.
Wij hebben er nu al zin in!!
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Welkom

Opa en oma week - 18 mei tot en met 21 mei

Jesse, Hosanna en Jozef. Jullie
komen nu ook gezellig elke
week naar Les Enfants.
Van harte welkom!!

Regelmatig komen opa en oma even mee om te kijken waar
hun kleinzoon of -kleindochter precies is als ze naar Les
Enfants gaan. Om de opa’s en oma’s die nog nooit bij ons
geweest zijn de gelegenheid te geven een paar uurtjes langs te
komen, organiseren wij de ‘opa en oma week. Elke dag kunnen
per groep drie opa’s en/of oma’s, die dat leuk vinden, even bij
ons kijken en meegaan op uitstapje. Opgeven kan bij 1 van de
leidsters vanaf maandag 4 mei. Later volgt voor alle opgegeven
opa’s en oma’s nog meer informatie.

Gefeliciteerd
Jason, Aniek, Maya, Kyen,
Thijs, Nathan, Aaliyah, Dores
en Marit. Fijne verjaardag
allemaal!!

Naar de basisschool
Dag Jason en Dee-Jay, veel
plezier op school! We zullen
jullie wel missen hoor!

Sluitingsdagen
Les Enfants
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 22 mei Verbouwingsdag
Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag
Maandag 20 juli t/m vrijdag 7
augustus - Zomersluiting

‘ Hier woon ik’
De afgelopen weken hebben we gewerkt bij de vlinders en de
vogels rondom het thema ‘ wonen’. Bij alle kinderen die
dichtbij wonen zijn we langs gereden om hun huis te bekijken.
We zijn op visite
geweest bij
juﬀen thuis om
te ervaren hoe
dat precies gaat
en wat je moet
doen als je op
visite gaat. We
hebben een flat
bezocht en
gekeken hoe
hoog het wel
niet is als je
helemaal boven
staat. Nu zijn
we aan het
leren hoe je
thee moet zetten zodat we in de opa en oma week onze visite
een lekker kopje kunnen aanbieden met natuurlijk wat lekkers
erbij.

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