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Nieuwsbrief april en mei 2013
Het is alweer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief is
geweest. Vandaar een gecombineerde van april en mei.
Natuurlijk zijn we de afgelopen twee maanden onverminderd
doorgegaan met het nog weer beter maken van de binnen- en
buitenruimte. De hele vogelgroep is goed bekeken en qua
speelgoed ingericht speciaal voor de grootste kinderen.
De buitenruimte voor de kleinste rupsen heeft een metamorfose ondergaan, zij die alleen nog kunnen liggen of net zijn begonnen te kruipen, kunnen nu
heerlijk uit de zon ook buiten zijn op een rustige plek zonder last te hebben van de al wat
grotere kinderen. Er is nog een huisje bijgekomen om in te spelen. We hebben twee extra
buitenbedden erbij en zelfs de konijnen hebben een nieuw onderkomen!

Vijf van onze babykonijnen hebben een nieuw thuis gekregen. We hebben nu nog twee
baby’tjes over. Zij mogen nog mee met iemand naar huis. Ze gaan wel met z’n tweeën, want
een konijn is alleen niet zo gelukkig.
De eieren van Woezel en Pip zijn helaas niet uitgekomen. Dat gebeurt vaak als het een
eerste nestje betreft. Dieren weten dan nog niet zo goed hoe het moet!
Kleine eendjes kunnen we deze keer ook niet meer verwachten. Enkele weken geleden is
onze eend Eddie plotseling overleden. Nu zijn alleen nog Gonnie en Bo over, twee dames.
Toch maar weer op zoek naar een witte mannetjes eend.

Het thema waar we nu mee werken is ‘Rupsen en vlinders’. Via de vlinderstichting hebben
we echte rupsen en enkele cocoonen gekregen. We verzorgen ze boven in een terrarium en
hebben ondertussen alle wat koolwitjes vrij kunnen laten. Op dit moment zijn de rupsen
allemaal een cocon geworden en is het nog wachten op het uitkomen hiervan.
Ook zijn we de laatste tijd het Abtswoudse Bos ingegaan om zelf vlinders te vangen. We
hebben er een heleboel zien vliegen. Vooral koolwitjes en het bonte zandoogje komen veel
voorbij. Het is ons ook gelukt om wat vlinders te vangen. Vooral Diana is daar een ster in.
Natuurlijk hebben we ze alleen gevangen om ze goed van dichtbij te kunnen bekijken.
Eenmaal bij Les Enfants laten we alle vlinders weer vrij!

Daarnaast doen we allemaal verschillende activiteiten rondom vlinders en rupsen. Natuurlijk
lezen we het boek voor van ‘rupsje nooitgenoeg’. We laten echte rupsen lopen op onze
handen en bekijken ze van dichtbij. We maken met onze handjes rupsen van verf, we
proeven als een rups, we gaan naar de vlinders in de Botanische tuin, we leren een liedje
over rupsje nooitgenoeg en nog veel meer.
Vorige week zijn er twee meiden die op een boerderij op de Abtswoude wonen op een
maatschappelijke stage geweest. Daardoor konden we met onze kinderen bij hen op de
boerderij een kijkje nemen in de stal, bij een hele grote tractor en mochten we zelfs enkele
lammetjes een flesje geven. Hieronder wat foto’s:

In april zijn we van start gegaan met onze nieuwe groep, de vogelgroep, op de maandag en
dinsdag. Vanaf juli komt daar ook de donderdag bij en na de zomervakantie zal de
vogelgroep alle dagen ‘draaien’.
Deze groep is speciaal voor de kinderen tussen de drie en vier jaar oud. De gehele nieuwe
vloer, met het knutselatelier erbij, hoort bij deze groep.
Met alle kinderen in deze groep willen we ons speciaal richten op de tijd die komen gaat
zodra je vier jaar wordt. Met vier jaar ga je voor het eerst naar de basisschool. Een
spannende nieuwe tijd!
Op school gaat het er toch net even anders aan toe dan op een kinderdagverblijf.
Je zit met veel meer kinderen in de groep, de dag wordt vaak begonnen in de kring, je kiest
vooraf in welke hoek je wilt spelen en je blijft ook op deze plek, soms moet je even wachten
op de juf (de zogenaamde uitgestelde aandacht), je probeert zelf of met je klasgenootjes
( als de juf met een ander kindje bezig is) iets op te lossen, je bent verantwoordelijk voor je
eigen spulletjes, je ruimt de spullen die je hebt gebruikt zelf op, en ga zo maar door.
In de vogelgroep willen we aan een aantal dingen ook aandacht gaan besteden, zodat
kinderen beter voorbereidt naar school kunnen gaan. Wij willen ervoor zorgen dat de
overstap van Les Enfants naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt.

Met het beginnen van deze groep, is het brengen in de ochtend iets anders geworden. Alle
vlinder- en vogelkinderen gaan bij binnenkomst, zoals wij dat noemen, naar ‘de box’. Rond
half negen, als alle leidsters aanwezig zijn, gaat iedereen naar zijn eigen groepsruimte en
beginnen we langzaam aan met het starten van de dag.
Voor wie even een kijkje wil nemen in de vogelgroep? Loop gerust even naar boven!
In de maand april en mei mogen wij weer wat nieuwe kindjes verwelkomen!!
Vera Kok, Lana Algera, Bego Mededovic, Mason Ramdhan, Stijn Link, Luuk Thoen, Vince
Schouten en Yara Kroesen van harte welkom bij Les Enfants.
Belangrijke dingen om te weten:
 Het zomerfeest wordt gehouden op vrijdag 5 juli. Een aparte uitnodiging volgt nog.
 De zomervakantie begint op maandag 22 juli. Maandag 12 augustus zijn we dan weer
open.
Niyah heeft een broertje gekregen, hij heet Savai. Van harte gefeliciteerd Jacintha en Oscar.
Wij wensen jullie veel geluk met z’n vieren.
Verjaardagen zijn er ook gevierd deze twee maanden! Thijs is 1 jaar geworden, Jason en Sep
beiden 2 jaar en Xan is alweer 3 jaar. Alsnog van harte heren! Hopelijk hebben jullie een
superleuke verjaardag gehad!
Floortje van Leeuwen, Leire Mutiloa en Nikki Koningstein zijn allemaal vier jaar geworden.
Veel plezier op de basisschool. We gaan jullie meiden wel missen hoor! Maar we komen
jullie vast nog wel tegen tijdens onze wandeltochten door de wijk.
Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Amy, Josien, Nicole, Marveline, Chantal, Evelien en
Linda

