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Nieuwsbrief november 2013
De sint en zijn pieten zijn weer in het land en daar zijn we nu
natuurlijk volop mee bezig bij Les Enfants. Boven in de groepsruimte
van de vlinders hebben de pieten met hun pietenbakkerij een plekje
gevonden. En daar maken wij natuurlijk elke dag volop gebruik van!
De geur van vers gebakken pepernoten vervult nu elke dag onze
groepen!

De komende week van 25 november tot en met 29 november mogen de kinderen verkleed komen als
Sinterklaas of zwarte piet. Zij kunnen, als ze dit willen, geschminkt worden. Graag wel even bij de eigen
leidster aangeven als dit absoluut niet mag.
Ook zetten de kinderen deze week hun schoen in de gang bij Les Enfants, dit kan gewoon de schoen zijn
die ze deze dag aan hebben. Nu maar hopen dat Sinterklaas de crèche weet te vinden .

Het thema ‘Er komt een baby!’ heeft heel wat leuke plaatjes opgeleverd. In de poppenhoek in de
verschillende groepen hebben we vooral meegespeeld met de kinderen. De ene keer lag het accent op
het aankleden van de baby’s, de andere keer op het geven van een fles, het in bad doen van de baby, of
juist een schone luier aandoen.

Nu we regelmatig hebben voorgedaan hoe dat precies moet,
het zorgen voor een baby en welke handelingen daarbij
komen kijken, zien we dat de kinderen nu datzelfde spel
alleen kunnen spelen wanneer ze zelfstandig in de hoek zijn.
Bij de rupsen liggen nu dus de pietjes in het babybed.
Dit zijn babypietjes geworden en deze baby’s hebben
natuurlijk ook een flesje nodig.
Allemaal zelf bedacht door de kinderen!
Geweldig toch!!

Zeer regelmatig komt de vraag of een dag kan worden geruild of dat er een mogelijkheid is voor het
incidenteel afnemen van een extra dag. Vaak wordt die vraag aan één van de leidsters gesteld
persoonlijk of via de telefoon. Helaas weten zij niet het antwoord op deze vraag. Vandaar dat we het
aanvragen van ruil- of extra dagen wat willen verduidelijken.
Het aanvragen van deze dagen moet via de mail gebeuren. Zet in het onderwerp van de mail dat het om
een aanvraag ruildag of een aanvraag extra dag gaat. Er zal dan diezelfde dag nog een antwoord worden
gegeven op het verzoek.
Tevens geldt er nog een aantal andere voorwaarden.
Voorwaarden voor het aanvragen van ruildagen:
 Verzoek tot ruilen moet minimaal 5 werkdagen vóór de ruildag per mail aangevraagd zijn,
 De ruildag kan alleen plaatsvinden indien de planning dat toelaat,
 De ruildag moet plaatsvinden in de week zelf, ervoor of erna,
 Het is niet toegestaan om de goedgekeurde ruildag op eigen initiatief weer terug te ruilen,
 Vakantiedagen en/of nationale feestdagen kunnen niet geruild worden,
 Er vindt geen restitutie plaats bij ziekte op ruildag,
 Er zijn maximaal 5 ruildagen mogelijk per jaar.
Voorwaarden voor het aanvragen van extra dagen:
 Verzoek om extra opvang moet per mail aangevraagd zijn,
 De extra dag kan alleen plaatsvinden indien de planning dat toelaat
 Er vindt geen restitutie plaats bij ziekte op extra dag,
We doen erg ons best om geen spullen of kleding kwijt te raken. We bedenken daar steeds weer nieuwe
dingen voor.
Zo hebben we ons spenenbord hangen in de rupsengroep. Het verliezen van spenen komt al bijna niet
meer voor. Ook willen wij de ouders van de rupsengroep vragen om in het vervolg geen doppen van
flessen meer mee te nemen. We gebruiken ze niet en dus maakt dat de kans groot dat ze zoek raken.
Aan het einde van de dag hebben we regelmatig een stapeltje doppen in de kast liggen.
Het niet terug kunnen vinden van kleding, gebeurt nog wel eens. We vinden dat heel spijtig, maar
kunnen het ook niet altijd voorkomen. Wanneer we kleding van kinderen wisselen, doen we dat in een
zakje en schrijven daar de naam van het kind op. Het komt terecht tussen onze was, of ligt ineens in een
ander mandje, een ouder neemt per ongeluk de inhoud van een ander mandje mee, en soms vinden we
kleding op de commode en weten we niet van wie het is.
Kortom voorkomen kunnen we het niet. Het is daarom verstandig om geen nieuwe kleding mee te
nemen naar Les Enfants, ook zeker met het oog op het vies worden tijdens het buitenspelen. Het
noteren van een naam in het label van de kleding zou ons ook al heel wat helpen.
Voor de ouders van de vogelgroep hangt er sinds afgelopen week een ‘pijl op het raam’. Aan het begin
en het einde van de dag werken wij met een opendeurenbeleid bij de vlinders en de vogels. Op die
momenten zijn zij bij elkaar in de groep. Bij het brengen of halen is het dan niet altijd duidelijk waar de
vogelgroep zich bevindt. Zij ze al of nog boven, of zijn ze al in ‘de box’ bij de vlinders.
Hiervoor hebben wij ‘de pijl’ bedacht. Met deze pijl laten wij weten waar de kinderen zijn, en welke deur
het handigste is om door naar binnen te gaan.
Hangt de pijl omhoog, dan zij de vogels nog boven en vragen wij ouders de tuindeur te nemen. Hangt de
pijl omlaag, dan zijn de kinderen in ‘de box’ en is de zijingang via de hal een snellere manier om de
kinderen op te halen. Wij zullen er dan voor zorgen dat hun jas beneden is en hun schoenen in de bak in
de hal liggen.
Nog tips dat het beter kan! Laat het ons gerust weten!

Belangrijk!!
 Buiten is de temperatuur soms al best wat fris. Wil iedereen daarom zorgen voor goede warme
kleding, handschoenen, sjaal en muts( mag worden opgeborgen in het tasje). De jas gewoon aan
de haak!
 Les Enfants sluit haar deuren tijdens de kerstvakantie van maandag 23 december tot en met
vrijdag 3 januari. Maandag 6 januari 2014 gaan we weer van start.
 Het kerstfeest van 2013 wordt in twee groepen gevierd, de rupsen en de vlinders en vogels
gezamenlijk. Een aparte uitnodiging volgt nog!
 De jaarbegrotingen zijn onderweg. Van enkele ouders heb ik gehoord dat zij de begintijd willen
aanpassen. Vergeten door te geven. Laat het alsnog z.s.m. weten!
Woensdag 20 november is Silvia van den Boogaard gestart als leidster bij Les Enfants. Zij heeft zich al
voorgesteld aan de meeste ouders, maar zal dat ook nog doen aan de ouders die zij afgelopen week nog
niet heeft gezien. Zij werkt twee dagen per week bij de rupsen en één dag bij de vlinders.
Silvia heeft al enkele jaren ervaring in de kinderopvang.
Welkom Silvia, we vinden het leuk dat jij ons team komt versterken!
Deze maand verwelkomen wij natuurlijk ook weer nieuwe kinderen.
Jasper Abbink, Cas van den Boogaard - broertje van Thijs, Feline Deurnink – zusje van Jules
Welkom bij de rupsen!! Wij vinden het echt heel leuk dat jullie nu elke week bij ons komen spelen.
Ook afscheid nemen hoort er weer bij deze maand. Milena Overgaauw, Julian van der Meer en Fenna
Righarts hebben ook hun weg gevonden naar groep 1 van de ‘grote school’. Heel veel plezier dames en
heer!
Milou gefeliciteerd met je tweede verjaardag! Hopelijk was het een leuke dag!
Sinds afgelopen vrijdag loopt Kimberley Brant stage op de vrijdag in de rupsengroep. Zij is een eerste
jaars student PW, pedagogisch werk. Doel van deze stage is om eens te kijken hoe het er in een
kinderdagverblijf aan toe gaat.

Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Josien, Evelien, Chantal, Tessa, Wendy, Nicole, Silvia en
Linda

