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Nieuwsbrief februari 2014
Zo aan het einde van de maand februari hebben we stiekem al een
heel klein voorproefje gehad van de lente. Wat een heerlijk weer, en
wat is het fijn om met alle kinderen naar buiten te kunnen.
Daarnaast is het nu aan het einde van de dag ook van nog licht, de zon
gaat pas na 18.00 uur onder. Wanneer het aan het einde van de dag
droog is, de temperatuur het toelaat en er daglicht is, dan zijn wij
gewoon buiten. De meeste kinderen worden dan vanuit de tuin opgehaald.
Ook de kruipers gaan bij droog weer mee de tuin in. Wij hebben oude broeken, noemen dit de
zogenaamde kruipbroeken, en doen deze over de eigen broek aan om die een beetje te beschermen.
Wij vragen ouders ook er rekening mee te houden om alleen oude kleren aan te doen naar Les Enfants.
Op die manier zijn vuil of beschadigingen geen probleem. Heeft uw kindje kleding van Les Enfants. U
kunt het achterlaten op de commode, wij ruimen het dan weer op.
Verder vragen wij alle ouders regelmatig de inhoud van de mandjes te controleren; past de kleding nog?
Ligt er genoeg reserve kleding, minimaal twee setjes inclusief sokken? Is de kleding passend bij de
temperatuur van deze maanden? Alvast bedankt!!

De afsluiting van het thema is geweest voor zowel de vlinders als de vogels. In deze laatste week
plannen wij ‘bijzondere’ activiteiten. De vlinders hebben er nu twee huisdieren bij, de vissen Toto en
Sassa. Ze zijn vernoemd naar de figuren uit het ‘Zandkasteel’ en door de kinderen zelf bedacht.
Elke ochtend zitten de vlinders nu even te kijken naar hoe die visjes zwemmen. Maar ook de verzorging
doen we met de kinderen samen, eten geven en af en toe schoon water.

.

In dierenartspraktijk ‘de vogels’ zijn er in de afsluitingsweek heel wat huisdieren op bezoek geweest.
Honden, poezen, konijnen, en zelfs bijzondere dieren zoals wandelende takken zijn goed onderzocht en
gelukkig allemaal gezond verklaard. Bij sommige kinderen zijn we op bezoek geweest om hun huisdier te
ontmoeten.
Bedankt lieve ouders van de vogels die hier tijd voor hebben gemaakt. De kinderen hebben er erg van
genoten.

Deze week hebben we even een ‘rustweek’ qua thema. Dit houdt in dat we een week zonder thema
werken. Natuurlijk doen we gewoon allerlei activiteiten en uitstapjes, maar die houden even geen
verband met een bepaald onderwerp. Na een thema is er altijd een ‘rustweek’ zodat alle kinderen even
loskomen van waar we over hebben gewerkt en zo ontstaat er weer ruimte voor iets nieuws.

De verjaardagen van alle juffen vieren wij in de week van 7 tot en met 11 april, in de juffenweek. Dit is
tevens de afsluitweek van het volgende thema. Omdat een verjaardag een feestje is en bij een feestje
taart hoort, hebben wij gekozen voor ‘de bakkerij’, ik ga naar de bakker als het nieuwe thema.
Hoe precies de juffenweek wordt gevierd, daar komt binnenkort nog meer informatie over, ook vanuit
de oudercommissie.

Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat wij overdag nu zoal doen en ondernemen met de
kinderen. Welke activiteiten we doen, waar we naar toe zijn op uitstapje, of gewoon als er iets nieuws is
te melden. Daarom zijn wij voor veel ouders te volgen op facebook. Daarnaast is er elke maand de
nieuwsbrief, die naar iedereen per mail wordt verstuurd, om op die manier ook op de hoogte te blijven.
Wij krijgen ook zeer regelmatig het verzoek of wij foto’s van kinderen kunnen maken of toevallig al
hebben gemaakt. Zeker ook tijdens het vieren van een verjaardag. Sommige ouders geven ons hun
camera, maar anderen vragen of wij foto’s ook kunnen doorsturen.
Sinds afgelopen week hebben wij daarom een telefoon waarmee wij dat kunnen doen. Wellicht is al
gevraagd of er gebruik wordt gemaakt van Whats app en op welk nummer dat is.
Op dit moment zijn wij al bezig om alle nummers in de
telefoon te zetten. En langzaamaan versturen wij nu
foto’s via de Whats app.
Deze telefoon gebruiken we echt alleen voor foto’s
doorsturen. We zullen géén geschreven berichten
versturen of beantwoorden. Wanneer wij een vraag
hebben over bijvoorbeeld het slapen van uw kindje, dan
zullen wij altijd bellen. Wij vragen dat ook van u. Wilt u
weten hoe het met uw kindje is, dan zult u daarvoor
onze vaste telefoon moeten gebruiken.
Wij doen ons best om zoveel mogelijk kinderen op de
foto te zetten en aan ouders te sturen ,maar wellicht is
het wel te begrijpen dat wij hier tijd voor vrij moeten maken.
Naast het verzorgen van alle kinderen, het doen van de activiteiten en het maken van de uitstapjes
proberen wij dit tussendoor te doen. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat elke ouder elke week één
of meerdere foto’s ontvangt.
Daarbij zullen wij alleen foto’s versturen waarop uw eigen kindje is te zien.
Mochten er vragen zijn of misschien op- en/of aanmerkingen, dan horen wij dit graag.

Les Enfants heeft een oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van de
kinderen en ouders/verzorgers van Les Enfants en vertegenwoordigt de ouders/verzorgers.
Daarnaast helpt de oudercommissie ook bij het organiseren van het zomerfeest en de
juffenweek.
De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden en vergadert enkele keren
per jaar. Op dit moment zijn er drie leden; Marlies van Rheenen, moeder van Kai( vogelgroep);
Gaby Wijtman, moeder van Luke (vlindergroep) en Sabine Storm, moeder van Sander
(rupsengroep). Ouders die interesse hebben om plaats te nemen in de oudercommissie kunnen
dit kenbaar maken via de mail bij Linda. Zij zal dit dan vervolgens doorgeven aan Marlies.
Voor degenen die de foto niet heeft gezien in de gang of de foto’s van het bezoek op facebook. Josien
heeft een zoon. Hij heeft Sep en is echt een schatje. Van harte gefeliciteerd!! Lekker genieten nu met je
gezinnetje.

Welkom bij Les Enfants! Wij verwelkomen Ryan Bentvelzen, Tygo Bouman, Timo van den Bosch, Manon
Fritz en Lucas van der Zwet. Leuk dat jullie er bij zijn!
Februari is een feestmaand voor Suzie en Elizabeth, drie jaar alweer!. En Merijn is nu 1 jaar. Van harte
gefeliciteerd allemaal !!
Deze maand hebben wij afscheid genomen van Britt van der Meer, Xan den Os en Siem Bosch. Zij gaan
allemaal naar de basisschool. Veel plezier! We missen jullie nu al! 
Belangrijk:
 Afgelopen maand is naar iedereen de jaaropgave van 2013 gemaild. Niets ontvangen, geef dit
dan uiterlijk 7 maart per mail door.
 Juffenweek van 7 tot en met 11 april.
 Het vieren van Pasen in de week van 14 tot en met 18 april.
 Vrijdag 4 juli is er weer ons jaarlijks zomerfeest.
 De volgende dagen is Les Enfants gesloten:
 Tweede Paasdag, maandag 21 april
 Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei
 Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni
 Zomersluiting , van maandag 21 juli tot en met vrijdag 8 augustus
 De gevonden voorwerpen la in de gang is weer heel vol. Wil iedereen kijken of er misschien iets
wordt vermist?

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

