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VANAF DEZE MAAND
IS ER 1 NIEUWSBRIEF
VOOR KDV EN BSO

KDV EN BSO

UILEN KRIJGEN DRIE
WEKEN OP DINSDAG
HOCKEYLES

NIEUWSBRIEF
Kinderkleding
Polarn O. Pyret

Mijn naam is Meike Olde Weghuis-Blaauw en ik ben de moeder van Ruben die sinds september is
gestart bij de rupsen. Naast mijn baan in het basisonderwijs ben ik werkzaam als consulente voor
Polarn O. Pyret.
Meike wil graag de (outwear) kledinglijn van Polarn O. Pyret aan ons laten zien. Deze week zal zij
op maandag, dinsdag en woensdag zich al voorstellen aan ons. Op woensdag 14 oktober
organiseert zij een kledingparty vanaf 19.30 uur bij Les Enfants, zodat ouders die belangstelling
hebben, kennis kunnen maken met dit mooie merk. ( zie de bijgestuurde bijlage).

Rupsjesgroep
Doordat de gehele vlindergroep na de verbouwing naar boven is verplaatst, hebben we beneden
een stukje ruimte over. De afgelopen tijd
hebben we deze plek opgeknapt, ingericht en
zelfs al een paar keer gebruikt. Vanaf deze week
zullen de kleinste kinderen van de rupsengroep
hier echt hun intrek in nemen. Deze groep
zullen we de ‘ rupsjes’ noemen en is voor
kinderen van 3 maanden tot ongeveer 9
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maanden. De allerkleinsten hebben vanaf nu een ruimte waar
ze heerlijk rustig kunnen liggen, spelen en natuurlijk wel eens
in slaap zullen vallen. Bij de rupsjes zal 1 pedagogisch
medewerkster zijn, op het bord in de gang laten wij zien wie
dat is.
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KinderEHBO
druk bezocht !
iedereen geslaagd

Lisette Plagge is nu alweer een aantal weken werkzaam bij Les
Enfants. Zij zal vooral op de BSO aanwezig zijn. Lisette werkt
al zes jaar in de kinderopvang en heeft veel ervaring met de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Mirella Stil zal vanaf komende week ons team gaan versterken.
Zij is al vanaf 1999 werkzaam in de kinderopvang en de meeste
ouders zullen haar tegenkomen in de rupsengroep.

Leuk dat jullie ook komen!
In de maanden augustus , september en oktober hebben wij
heel wat nieuwe kinderen mogen verwelkomen zowel bij de
rupsen, vlinders als vogels! Wat super leuk dat jullie allemaal
elke week bij ons komen spelen! Van harte welkom bij Les
Enfants: Alisa, Daniel, Amy, Claire, Olivier, Merel, Fleur,
Viggo, Elsa, Milan, Mats, Joah, Simon, Ruben, Ties, Jolien,
Lucien en Dyego.
Ook bij de BSO zijn er nieuwe ‘ uilen’ aan komen vliegen. Een
welkom voor Robin, Floortje, Suzie, Sidney, Demi, Senna,
Jules, Djenna, Elena, Dion en Jaimy !
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