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Nieuwsbrief februari 2012
We zijn pas vier weken weer open geweest na de
kerstvakantie en in de tussentijd is er al weer heel
veel gebeurd. Onze grote slaapkamer is echt helemaal af
nu we ook hier vier stapelbedden hebben. Er is nu wat
meer ruimte om ook op de grond rustig te kunnen lezen
met een groepje kinderen.
En heeft iedereen onze nieuwe boomstambank en klimstammetjes al gezien? Enkele oude
bomen direct achter ons in het Abtswoudse Bos moesten helaas het veld ruimen. Maar voor
ons kwam dat heel goed uit. Zo krijgt de tuin nog meer een natuurlijke uitstraling. Ook
hebben we de afgelopen week steeds met de kinderen houtsnippers van de gekapte bomen
ingeladen voor onze eenden en konijnen.
De bovenverdieping is nu bijna helemaal af. Komende week kunnen we dan echt gebruik
gaan maken van boven. Er is een speciale kindvriendelijke trap geplaatst met een lage
leuning zodat kinderen makkelijk naar boven en naar beneden kunnen lopen. (natuurlijk
altijd onder begeleiding)
Naast ons knutselatelier hebben we een lekker leeshoekje, een plekje waar kinderen rustig
met een poppenhuis kunnen spelen, een stukje om met klein constructiemateriaal te
bouwen, een keukentje in de huishoek en een poppenhoekje. We zijn nog bezig met het
maken van een winkeltje. Sommige ouders hebben al even een kijkje genomen. Dus wie
nieuwsgierig is? Je kunt gerust even naar boven lopen.

Door alle verschillende hoekjes kunnen we de kinderen beter begeleiden in het spelen.
Kinderen worden niet meteen weer afgeleid door alle andere dingen die er om hen heen
gebeuren. Daarnaast kunnen we ook echt meespelen met de kinderen, wat er voor zorgt dat
ze hun spel kunnen verdiepen en verbreden. En het is daarbij veel duidelijker wat je in elke
hoek kunt doen.
De ´box´ is nu nog maar op één manier te bereiken. Direct links, als je de benedenverdieping
betreedt, is nu een klein trappetje. De oude ingang wordt uiteindelijk in zijn geheel
afgesloten, maar wel zo dat we hem nog kunnen gebruiken als poppenkast.
De ´box´en de bovenverdieping zullen alleen door de oudste kinderen worden gebruikt. Die
beide plekken zullen de vaste groepsruimte worden van de kinderen tussen de twee en vier
jaar. In de ´box´staan de twee tafels om te eten, rustig te puzzelen of iets ander spel uit de

kast te spelen, er is een plekje om hokken te bouwen en te spelen met diertjes, een
verstopplekje onder de trap en een little people hoekje.
De benedenverdieping wordt de groepsruimte voor de kinderen van nul tot twee jaar. Ook
hier willen we hoekjes maken die aansluiten bij de ontwikkeling van deze leeftijden.
Ook al hebben we dan dadelijk officieel twee groepsruimtes en worden de kinderen qua
binnenspelen beter verdeeld over het gehele pand, aan het buitenspelen of de hoeveelheid
tijd daaraan, verandert niets. We kunnen gewoon met alle kinderen tegelijk lekker van de
tuin en alle natuur direct in onze omgeving genieten!!!
De afgelopen dagen is het koud, maar dat weerhoudt ons er niet van om naar buiten te
gaan.
Hieronder enkele foto´s van onze buitenavonturen!

Hé de eendjes hebben geen water meer, maar ijs!

Twee weken geleden zijn we begonnen met ons nieuwe thema: Ik ben ziek.
Eerst hebben we het thema geïntroduceerd met een zieke beer, de dokter kwam om hem te
onderzoeken. Nu spelen alle kinderen doktertje met zieke beren. Alle kinderen vinden het
erg interessant om dokter te zijn en alle instrumenten te gebruiken of pleisters te plakken.
Daarom een oproepje in deze nieuwsbrief: wie heeft er thuis nog spulletjes die we bij ons
thema kunnen gebruiken? Pleisters, verband, lege medicijndoosjes, een speelkoffertje met
dokterspullen, alles is welkom!

Als je ziek bent, moet je gezond eten!

Sinds 1 februari is Siem Bosch bij ons komen
spelen. Hij is bijna twee jaar! Siem superleuk,
dat jij vanaf nu ook elke week naar ons toe
komt!
Stom, stom, stom!! Twee heren die hun eerste verjaardag in januari hebben gevierd, zijn niet
genoemd in de vorige nieuwsbrief!! Vandaar nu een ere plekje. Benjamin en Lorenzo,
alsnog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Deze maand is Suzie van Leeuwen jarig. Zij is nu één jaar! Callan van der Molen wordt net als
Siem Bosch twee jaar in februari. Van harte gefeliciteerd allemaal.
Direct achter Les Enfants ligt het woonhuis van onze buren. Zij rijden met hun auto over
dezelfde weg als wij om bij hun huis te komen. Naast de houten schutting is hun ingang.
Wanneer er auto´s aan de zijkant van de heg staan geparkeerd zowel links als rechts, en dus
niet direct tegenover onze parkeerplekken, kunnen de buren hun huis niet meer bereiken of
niet meer uitkomen. Zij vinden dat erg vervelend. Wij vragen daarom iedereen met klem om
altijd de auto in de parkeerplekken te parkeren als daar plek is of aan de rechtkant van de
weg, maar niet verder dan de houten schutting!! Mocht er geen plek meer zijn, dan moet er
dubbel geparkeerd worden.
Alle medewerkers parkeren daarbij hun auto in de parkeervakken en meteen naast de
houten schutting. Direct bij de ingang van de tuin zijn de meeste plekken dus nog vrij om te
parkeren. Omdat we heel weinig ruimte hebben om te parkeren is het ook erg belangrijk om
de auto´s echt tussen de witte strepen te zetten, in één parkeervak!
Voor iedereen die op de fiets komt, graag de fiets zoveel mogelijk direct bij de containers te
plaatsen.
Natuurlijk worden kinderen ook wel eens opgehaald door oma of opa, of door andere
bekenden. Zij dienen ook op de hoogte te zijn van deze afspraak. Alvast bedankt.

Nog enkele dingetjes om te weten:
 Les Enfants zit nu ook op facebook. Gedurende de dag proberen we wat foto´s of
filmpjes te maken en deze te plaatsen. Op die manier kunnen ouders zien wat we
zoal aan het doen zijn! Alleen vrienden van Les Enfants zien de foto´s en wij bepalen
natuurlijk wie er een vriend wordt! Bedankt voor alle leuke reacties tot nu toe! En
ook vrienden worden? Zoek ons even op!
 Zo´n twee maanden geleden hebben we heel veel sokken aangeschaft. Het helpt ons
nog steeds om niet de sokken van de kinderen zelf kwijt te raken. Helaas raken nu
onze sokken zoek. We hebben niet veel paar meer over. Wil iedereen thuis kijken of
daar nog sokken van Les Enfants liggen!!! Sokken met dunne streepjes of een
gekleurde hiel en teen.
 Wil iedereen het weer doorgeven als jullie zoon of dochter in de voorjaarsvakantie
niet komt.
 Sanne de Beer, student Pedagogisch medewerker, loopt sinds afgelopen week stage
bij ons. Zij is er elke maandag, dinsdag en woensdag.
 Let op!! de maandbedragen zijn veranderd sinds januari 2012. Wil iedereen precies
het bedrag van de factuur overmaken!
Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy, Nicole en Linda.

