www.kdv-lesenfants.nl

Nieuwsbrief januari 2012
Allereerst voor iedereen een heel fijn, gezellig en vooral
gezond nieuw jaar gewenst. Dat 2012 maar dat mag
brengen waar iedereen op hoopt!
Ook in dit jaar zullen wij er weer keihard aan werken om
Les Enfants de beste plek te maken waar je als kind maar
kunt zijn wanneer papa en mama naar hun werk moeten
gaan!
Afgelopen kerstvakantie zijn we daar al mee begonnen. Vorig jaar hebben we al wel
genoemd dat we ook heel graag de ruimte boven willen gebruiken. Het was gewoonweg
super jammer dat we met al die ruimte boven helemaal niets deden.
Wat we nu bijvoorbeeld heel erg misten was een speciale knutselruimte waar kinderen naar
harte lust kunnen knutselen en het ook later kunnen afmaken als het nog niet af is. Beneden
moest steeds alles weer volledig worden opgeruimd omdat we daarna weer aan tafel
moesten kunnen eten.
Nu is dat niet meer nodig!!!
Het eerste gedeelte van de vliering is compleet ingericht als ´Knutselatelier´! We kunnen niet
wachten om daar lekker met de kinderen aan de slag te gaan.

Het tweede gedeelte van de vliering is nog ´under construction`. Maar ook hier is het de
bedoeling dat we het volledig inrichten voor de kinderen. Hoe dat er gaat uitzien, volgt later.
In het derde gedeelte van de vliering is al een klein keukentje geplaatst. Ook deze inrichting
moet nog verder worden afgemaakt.
Wat we al heel lang wilden was de slaapkamers een opknapbeurtje geven. De afgelopen
weken zijn we daarmee aan de slag gegaan. Hier en daar een likje verf, een andere kleurtje
op de muren en een fris nieuw rolgordijntje maken het resultaat precies zoals we voor ogen
hadden. En wat zullen alle kinderen dadelijk lekker slapen!

De grootste verandering is die van de ´box´, zoals wij en alle kinderen die noemen en het
extra stuk vliering wat er bij gekomen is.
Daar waar er eerst een lage wand stond, staat nu een volledige muur. Dat geldt ook voor de
plek waar de twee boxen stonden.
Dit is een eis van de GGD om er twee aparte groepsruimtes van te maken. Op deze manier
kunnen we meer rust bieden aan alle kinderen die Les Enfants bezoeken. De box is nu op
twee manieren toegankelijk. Aan de kant waar al een trapje was en direct aan de linkerkant
bij binnenkomst in de ruimte. Later zal daar nog een trappetje komen.
De grote tafel die in het midden van de ruimte stond, hebben we verplaatst naar ´de box´.
Veel jonge kinderen tussen één en twee jaar zagen deze tafel meer als een klimtoestel. Op
de plek waar hij nu staat, gaat hij gebruikt worden door kinderen boven de twee jaar, tijdens
de lunch, of een puzzel of een leuk gezelschapsspel! Daarbij geeft dit ons ook veel meer
ruimte om lekker te bewegen of te dansen als het zo stormt als de afgelopen dagen.
Er is al ontzettend veel gebeurd in korte tijd, maar volledig klaar is de verbouwing nog niet.
Het is nu wel weer dusdanig ingericht dat iedereen heerlijk en volledig veilig kan spelen! De
komende weken zullen we het verder af gaan maken. Zo is uiteindelijk het plan dat we ook
vanuit ´de box´ via een trap naar boven kunnen gaan.
Het afgelopen half jaar hebben we ook heel goed gekeken naar de inrichting van het gehele
pand. Waar hebben de allerkleinsten precies behoefte aan en wat spreekt de kinderen aan
die al bijna naar school gaan? Om ervoor te zorgen dat alle kinderen voldoende worden
uitgedaagd, zullen we de komende tijd ook steeds een speelplek aanpakken en uitdagend
maken voor alle leeftijden.
Hoe en wat? Daarover meer in de volgende nieuwsbrief!
Vanaf januari mogen wij de volgende kinderen verwelkomen: Suzie (0) en Floortje (2) van
Leeuwen, twee zusjes. Samuel Vacek (0), Ivan Bizirema ( 0), en Bonne ( 1) en Elin (3) van
Waarden, broer en zus!
Wat leuk dat jullie de weg naar Les Enfants hebben gevonden! Van harte welkom allemaal!
De eerste week van januari zijn er al heel wat kinderen jarig geweest! Jenna van der Pot,
Boris Ruitenburg en Kirsten Cowles. Dat wordt taart eten volgend week! Even de goede
voornemens maar een weekje uitstellen :)
Van harte gefeliciteerd allemaal en een hele fijne dag gewenst!
Groetjes van Wendy, Diana, Caroline, Romy, Nicole en Linda.

