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Nieuwsbrief juni 2013
Aanstaande vrijdag is het zover, het jaarlijkse zomerfeest
van Les Enfants zal dan plaatsvinden. Deze keer zal het feest in
het teken staan van ‘het circus’. Iedereen heeft via de mail een
uitnodiging gehad.
Hieronder nog even ons programma voor die middag/avond.
16.00-16.30:
16:30-16.50:
16:50-17.15:
17.15:
17.30-18.30:
19.00:

Start Zomerfeest en vrij deelnemen aan activiteiten
Circusoptreden door de kinderen (georganiseerd door LE)
Vrij deelnemen aan activiteiten
Kinderloterij
BBQ
Sluiting

Belangrijk is dat er met de auto niet kan worden geparkeerd bij Les Enfants.
Op de parkeerplaatsen staat een groot luchtkussen, een plekje om te zitten
en dan is er alleen nog ruimte over om fietsen neer te zetten.
Parkeren kan achter in de wijk, in de Alkstraat, het is dan nog een klein stukje
door het park. Maar beter is het om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te
komen.
Iedereen die blijft voor de BBQ krijgt twee loten voor de kinderloterij, deze worden uitgedeeld op 5
juli bij binnenkomst. Er is nog een mogelijkheid om meer loten te kopen, voor 0,50 cent per lot. Er zal
ook een hoofdprijzenronde zijn. Deze loten zijn uitsluitend te koop op 5 juli voor 1,00 euro per lot.
Hoofdprijs is een fotoreportage bij Daphne van Zuijlen fotografie. ( www.daphnevanzuijlen.nl)
Wij hopen iedereen te zien a.s. vrijdag en natuurlijk ook op mooi en zonnig weer!!
Hieronder enkele foto’s terwijl wij aan het oefenen zijn voor onze eigen circusshow!

Met de start van de vogelgroep hebben wij ook nog eens gekeken naar alle leidsters en hun inzet qua
dagen binnen de groepen. Een aantal punten heeft ons doen besluiten leidsters alleen nog maar op
één van de groepen in te zetten. Eén belangrijke overweging was zorgen voor vaste gezichten in een
groep en daarmee geborgenheid, structuur en regelmaat voor alle kinderen.
We hebben het als volgt verdeeld:
Rupsengroep: Wendy, Nicole, Amy, Chantal en Carola
Vlindergroep: Evelien en Josien
Vogelgroep: Diana en Josien
Iemand vragen hierover, schiet ons gerust even aan!
Vorige week hebben we op twee dagen een ontruimingsoefening gedaan. Op één van beide dagen
was daar ook een brandweerman bij aanwezig. We waren binnen twee minuten met alle kinderen uit
het pand. We hebben nog enkele aanwijzingen gekregen om de ontruiming nog beter en vlotter te
laten verlopen. We passen nu ons ontruimingsplan aan en zullen in september opnieuw een oefening
inplannen.
Daarbij zijn we ook druk bezig met het maken van een zogenaamde uitstapjes-/ brandring. Voor elk
kind maken wij nu een kaartje met voorop de naam en op de achterkant alle telefoonnummers,
inclusief de noodnummers. Elke dag hangen wij de kaartjes van de kinderen die die dag bij ons zijn
aan deze ring. Eens per drie maanden zullen wij iedereen vragen de nummers op dit kaartje te
checken.
Waarom gebruiken wij noodnummers?
Wij werken met minimaal één en maximaal twee noodnummers. Deze nummers zijn anders dan die
van de ouders. Natuurlijk bellen wij in geval van nood altijd eerst de ouders, maar wanneer deze
onverhoopt niet de telefoon kunnen beantwoorden, bellen wij dan naar de doorgegeven
noodnummers. U moet namelijk begrijpen dat in geval van nood, wij niet alleen de zorg voor uw kind
hebben, maar ook nog voor alle andere kinderen op het KDV. Wanneer wij de taak van het bellen van
de ouders door kunnen geven aan één van de personen van de noodnummers, hebben wij onze
handen weer vrij om zo goed mogelijk voor uw kind en de andere kinderen te kunnen zorgen.

Graag nog even aandacht voor het volgende!!!
Er is ook één groot nadeel bij Les Enfants!! Wij beschikken niet over heel veel parkeerruimte! Dat
was u ongetwijfeld al wel opgevallen.
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. Dit is ook voor hen de enige weg. Sterker nog, het is hun weg,
wij hebben recht van overpad.
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 er niet meer uitkomen. Zij vinden dat heel erg vervelend. Wij
vragen daarom iedereen met klem om altijd de auto in de parkeerplekken te parkeren als daar plek is
of aan de rechterkant van de weg, maar niet verder dan de houten schutting!! Mocht er geen plek
meer zijn, dan moet er dubbel geparkeerd worden. Ook al houdt dat in dat andere auto’s niet meer
meteen weg kunnen rijden.
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! Helaas komt het regelmatig voor dat ouders
even snel hun auto neerzetten en daarbij niet kijken naar de parkeervakken.
Soms, wanneer wij zien dat de auto niet op de goede plek staat, vragen wij ouders hun auto te
verplaatsen. Dit doen wij niet om u zo snel mogelijk de deur weer uit te krijgen, zonder dat u het

gevoel heeft dat de overdracht goed heeft plaatsgevonden. (Sterker nog wij hechten veel belang aan
het goed overdragen van de dag aan u.)
Dit doen wij omdat wij ervoor willen zorgen dat de buren gewoon hun huis kunnen bereiken.
Natuurlijk ontfermen wij ons over uw kindje wanneer u de auto verplaatst.
Wij vragen uw begrip voor en medewerking aan deze situatie.

De enige ingang van het terrein van onze buren

Graag parkeren in de vakken of aan de
rechterkant naast de heg, maar niet voorbij
de houten schutting!

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. Kunt u dit aan hen doorgeven.

De zomervakantie begint op vrijdag 19 juli om 18.00 uur. Op 12 augustus opent Les Enfants
weer haar deuren.
Enkele ouders hebben zich aangemeld voor het verzorgen van de dieren tijdens de vakantie.
Daar zijn niet alleen wij, maar ook alle dieren heel blij mee!
Dank je wel Callan, Rowin, Lieke, Sander, Fenna, Zora, Bego en Benjamin en eigenlijk
natuurlijk jullie ouders!
Namens de konijnen, cavia’s, eenden en duiven van Les Enfants!
Samuel heeft een broertje gekregen: Daniël. Van harte gefeliciteerd papa, mama en Sam!
Britt is nu grote zus! Haar zusje heet Jet. Van harte familie van der Meer!
Ook Jules heeft een zusje gekregen! Feline is haar naam. Familie Deurnink van harte gefelicitieerd!!
Heel veel geluk met elkaar!

Feest is het geweest bij Zora, Jules en Fae. Zij zijn allemaal twee jaar geworden! Hiep hiep
hoera! Jullie hebben vast een fijne dag gehad!
Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Amy, Nicole, Chantal,
Evelien, Josien, Marveline en Linda en tot aanstaande vrijdag op het zomerfeest

