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Nieuwsbrief oktober 2014
Het weer is een beetje aan het veranderen. De herfst doet langzaam
zijn intrede. Daar hebben wij natuurlijk helemaal geen last van. Sterker
nog dat geeft weer een heel ander gevoel als we door het
Abtswoudse Bos lopen. Alle rupsen zitten of staan lekker in de grote
hopen bladeren of gaan op zoek naar kastanjes.
In de miezer in een regenpak in de tuin spelen, bijna alle rupsen die
kunnen lopen, krijgen er maar geen genoeg van. Sommigen worden zelfs boos als we toch nog even
naar binnen gaan.

Afgelopen week is het nieuwe thema van de vlinders en vogels van start gegaan;
‘Ik ga naar de kapper’.
De foto’s zeggen genoeg!

Wij bedanken alle kapperszaken die zo ontzettend aardig zijn om hier aan mee te werken! Echt helemaal
top!! Wij kunnen nog zulke leuke thema’s bedenken, maar zonder de hulp van de bedrijven hier in buurt
wordt het allemaal niet zo leuk en echt!
Bedankt dus !!!
Amanda Hairstyling – Hugo de Grootstraat

Tom Mollier Kappers - Bikolaan

Headline Haarmode –
Vrijheidslaan

Wellicht dat een aantal ouders het al wel via facebook voorbij heeft zien komen. Marlies van Rheenen
heeft na een aantal jaren afscheid genomen van de oudercommissie. Haar jongste zoon Kai is naar
school en daarmee stopt het tijdperk Les Enfants voor haar.
De oudercommissie bestaat nu uit vier;
Gaby, mama van Luke ( vogels)
Sabine, mama van Sander ( vlinders)
Isabelle, mama van Jules ( vogels) en Feline ( rupsen)
Annemieke, mama van Bram ( rupsen)
De oudercommissie mag uit maximaal vijf personen bestaan,
dus met het vertrek van Marlies is er een plekje vrij gekomen.
Als er ouders zijn die interesse hebben om plaats te nemen in
de oudercommissie dan hoor ik dat graag
via de mail; info@kdv-lesenfants.nl

Er is voldoende animo voor een cursus kinderEHBO! Een negental ouders zal zich eerst zelf gaan buigen
over de theorie. En op zaterdag 8 november zal de praktijkdag plaatsvinden bij Les Enfants. Na deze dag
krijgt iedereen een Oranje Kruis certificaat.
Foto’s van de dag zelf zullen in een volgende nieuwsbrief natuurlijk niet ontbreken!
Vanaf heden hebben wij een nieuw soort aansprakelijksheidsverzekering kunnen afsluiten. Natuurlijk
hadden we wel al een verzekering maar deze gaf alleen een dekking voor op de locatie van Les Enfants.
Een verzekering die ook geldt op het moment dat we op een uitstapje zijn, was er niet. Simpelweg
omdat zo’n verzekering nog niet bestond. Omdat we deze verzekering ook moeten bekostigen hebben
we besloten om de nieuwe uurprijs voor het jaar 2015 met 0,10 cent per uur te verhogen. Daarmee
komt de nieuwe uurprijs op 6,59 euro. In november ontvangt iedereen een nieuwe
jaarbegroting/rooster.
De vraag is om dit goed te bekijken en indien er iets niet klopt dit z.s.m. te laten weten via de mail.
Het is bijna zover voor Evelien. Het moment zit er aan te komen dat zij haar zwangerschapsverlof ingaat
en zij heerlijk kan gaan genieten van de prachtige tijd die voor de deur staat. Dat betekent wel dat er
iemand anders de groep zal moeten gaan draaien. Maaike Gielesen zal de dagen die Evelien bij de
vlinders stond, gaan opvangen.
Aanstaande maandag 20 oktober zal Maaike beginnen en kan Evelien haar nog ondersteunen waar
nodig de komende weken. De laatste werkdag van Evelien zal vrijdag 7 november zijn.
Welkom, Maaike, bij Les Enfants! Gezellig dat je nu ook bij ons team hoort!
Deze maand ook een welkom bij Les Enfants voor Jasmijn Berger en Kyen Beezemer! Welkom bij de
rupsen!!
Gefeliciteerd met jullie verjaardag! Pim, Fedde, Sem, Pepijn, Sander, Alicia, Tygo, Ryan en Timo. Wij
hebben weer heel wat feestjes gevierd deze maand oktober!
Yara Kroesen en Isa Derks zijn beide grote zus geworden. Yara van broertje Twan en Isa van zusje Sofie!
Gefeliciteerd familie Kroesen en Derks. Wij wensen jullie veel geluk met elkaar!
Afscheid nemen we deze keer van Chloé Verhagen. Jij bent nu vier jaar en gaat dus ook naar school. Dag
lieve Chloé, heel veel plezier op de basisschool.

Belangrijk ( noteer het alvast in je agenda!):
 Het Kerstfeest; vrijdag 19 december
De volgende dagen is Les Enfants gesloten:
 Kerstsluiting 2014; van maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari
 Tweede Paasdag; maandag 6 april
 Koningsdag; maandag 27 april
 Bevrijdingsdag; dinsdag 5 mei
 Hemelvaartsdag; donderdag 14 mei
 Tweede Pinksterdag; maandag 25 mei
 Zomersluiting; maandag 20 juli tot en met vrijdag 7 augustus

Groetjes van Wendy, Diana, Carola, Marijke, Evelien, Chantal,
Lianne, Wendy, Silvia, Maaike, Mary en Linda

