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Nieuwsbrief juni 2012
Een feestje is altijd leuk en gezellig!!
Daarom organiseert Les Enfants eind deze maand, op 29 juni,
als afsluiting voor de zomervakantie een zomerfeest!
De feest- en oudercommissie zijn druk bezig alles
te regelen. Het thema is ‘boerderij’; er zijn leuke activiteiten
voor de kinderen, een loterij waarbij prijzen gewonnen kunnen
worden en natuurlijk zijn er ook lekkere hapjes en een BBQ !
Volgende week ontvangt iedereen een uitnodiging voor ons feest.
We zouden het erg leuk vinden als iedereen van de partij is!!
Tijdens het lekkere weer van de afgelopen weken zijn we natuurlijk lekker lang aan het
buitenspelen. Ook de allerkleinsten genieten volop van de tuin!
Hieronder een impressie

Kwek, onze eend, is gelukkig niet meer alleen. Duckie houdt haar sinds vorige week
gezelschap. Hij komt van de vogelopvang en kon helaas niet meer worden uitgezet in het
wild. Hij heeft nog maar 1 poot en loopt heel moeilijk. Hij is nu nog even aan het wennen
aan zijn nieuwe thuis, maar hopelijk durft hij binnenkort uit het hok te komen. We laten hem
nu nog maar een beetje met rust.

Ook in juni komen er weer nieuwe kinderen naar Les Enfants. Skye van der Woning, zij is drie
en een half, en Sven Ijpma, hij is twee en een half jaar, spelen nu ook bij ons enkele keren
per week. Van harte welkom Skye en Sven!!
Siem Bosch is afgelopen week een ‘grote broer’ geworden!! Hij heeft een heel lief klein zusje
gekregen, genaamd ‘Dores’. Van harte gefeliciteerd Siem en natuurlijk ook onze felicitaties
aan jouw papa en mama.
Sorry Nikki Koningstein, jij was ook jarig in de maand mei! Drie jaar ben je geworden! Als nog
van harte Nikki.
Jules Deurnink en Fae Korten worden binnenkort 1 jaar. Gefeliciteerd Jules en Fae! Een fijne
verjaardag voor jullie!
Santi Laguna wordt deze maand vier jaar. Gefeliciteerd Santi, veel plezier op je verjaardag.
Madelief wordt ook vier jaar eind juni. Van harte alvast Madelief.
Vier jaar betekent ook een afscheid. Santi en Madelief, jullie gaan een nieuw avontuur
tegemoet. Heel veel plezier op de basisschool! We zouden het heel leuk vinden als jullie nog
eens langs komen bij ons om te vertellen hoe het op school is!
Let op!!! De zomervakantie begint op maandag 9 juli en duurt tot en met vrijdag 27 juli. Op
maandag 30 juli zijn we weer open.

Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy, Nicole, Petra en Linda.

