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Nieuwsbrief juli 2014
Wat een superleuk zomerfeest was het dit jaar weer!!
Geweldig dat er zoveel ouders en kinderen hebben genoten
van de spelletjes, de ijsjes, het springkussen, het optreden van de
vogels en van ons! Zelfs de voetbalfans konden hun hart ophalen en
toch de wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk volgen op de televisie.
De BBQ van Jord Althuizen ,van Smokey Goodness,
die wij mochten gebruiken, kwam goed van pas! Bedankt papa van Josephine!!

Het opknappen van de tuin schiet al aardig op! Al het straatwerk is opnieuw gedaan. Er is nu een mooie
drainage gemaakt om het overtollige water beter af te kunnen voeren. Vrijdag 11 juli is ons oude
grasveldje omgeploegd en daarna zijn er nog meer dan 100 kruiwagens aarde naar binnen gereden.
Zaterdag 12 juli zijn de nieuwe grasmatten gelegd en vanaf dat moment mocht er vier weken niet op
het gras gelopen worden. Vandaar dat we dit 1 week voor de zomersluiting hebben gedaan. Vanaf 11
augustus hebben we dan weer een prachtige grasmat waar alle kinderen heerlijk kunnen spelen.
Naast de zandbak is een ander huisje gekomen. In augustus en september gaan we weer verder met de
konijnenren, het kippenhok en doen we nog een aanpassing aan de zandbak.

Vanaf augustus 2014 zal de indeling van de groepen er als volgt uit zien.
Marijke en Diana zullen samen de vogelgroep draaien. Tessa gaat op zoek naar een andere uitdaging.
Tessa zal na de vakantie nog een keer terugkomen om afscheid te nemen van de kinderen. Voor
iedereen die haar nog een persoonlijke boodschap wil geven, in de vogelgroep staat een mand klaar
waar dit in kan worden gedaan. Wij zullen dit dan aan haar geven tijdens het afscheid.
Evelien en Wendy Selderijk blijven zoals nu gewoon bij de vlinders. Marijke en Diana zullen ook
één/halve dag bij de vlinders zijn.
Evelien is in verwachting van haar eerste kindje. In december wordt de baby verwacht.
Gefeliciteerd Evelien en Remco!!
Bij de rupsen verwelkomen wij een nieuw teamlid. Lianne van der Vring komt vier dagen in de week bij
ons werken. Zij heeft al enige ervaring in de kinderopvang en ook heeft Lianne drie jaar als gastouder
gewerkt. Welkom bij Les Enfants Lianne!!
Chantal, Wendy Wijtman, Carola, Myrthe en Silvia blijven net zoals nu bij de rupsengroep.
Iedereen die jarig is geweest in juli of nog jarig moet worden! Van harte gefeliciteerd!! Fijne dag voor
jullie allemaal! Hiep Hiep Hoera voor Luuk en Ralph Verhagen, Lucas van Vuuren, Luke Wijtman, Renzo,
Janou, Feline, Yara Kroesen, Kristina, Sanna, Yara Fahmy en Kai Hayden.
Wat fijn!!
Dat er ook dit jaar weer ouders bereid zijn om met hun kinderen voor onze dieren te zorgen! Les Enfants
zou Les Enfants niet zijn als er niet zoveel leuke kleine beestjes zijn om te knuffelen en te aaien.
Top dat jullie dit willen doen! Vooral namens alle dieren, bedankt!!
Belangrijk:
 Zomersluiting, van maandag 21 juli tot en met vrijdag 8 augustus
 Maandag 11 augustus zijn we weer open.
Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Marijke, Evelien, Chantal,
Tessa, Wendy, Nicole, Silvia, Myrthe en Linda

