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NIEUWSBRIEF
Onze babykonijntjes zijn op zoek naar een nieuw huis !!

Carnaval
Aankomend weekend zullen
veel mensen carnaval vieren.
Ook wij willen best een klein
feestje vieren en samen de
polonaise lopen. Daarom
mogen alle vlinders en vogels,
die dat leuk vinden, op vrijdag
13, maandag 16 en dinsdag 17
februari verkleed naar Les
Enfants komen. Alle rupsen die
ook van een feestje houden,
doen natuurlijk gezellig mee!

Jaaropgave 2014
Afgelopen week is naar
iedereen de jaaropgave
verstuurd via de mail. Deze
wordt eenmalig verstrekt. De
belastingdienst zal bij controle
altijd vragen naar dit
document. Van belang is het
dus om de opgave goed te
bewaren. Niet ontvangen? Tot
1 maart kan dat worden
doorgegeven door een mailtje
te sturen.

Facebook
Het is een beetje anders
geworden. Les Enfants heeft
nu een eigen pagina en
daarop zullen we ook nu nog
steeds foto’s plaatsen van wat
we zoal allemaal ondernemen.
Wel is ons streven om in het
vervolg de kinderen van de
achterkant te fotograferen of
vanaf een afstand. Liever niet
meer dat uw kindje op fb
komt, geef het ons even door.

‘ ik koop nieuwe schoenen’
Deze week is ons nieuwe thema over de schoenenwinkel van
start gegaan. Samen met de vlinders en de vogels zijn we op
bezoek geweest in verschillende schoenenwinkels in Delft.
Daar hebben de kinderen kunnen zien hoe een
schoenenwinkel er precies uitziet, hoe dat eigenlijk gaat met
al die verschillende maten en verschillende soorten schoenen,
hoe je voet wordt opgemeten en dat je mevrouw van de winkel
je helpt met passen en hoe je dan moet betalen. Langzaam
wordt er nu in de vogelruimte onze
eigen schoenenwinkel gemaakt,
waar alle vlinders en vogels tijdens
het speelwerkuur zelf kunnen
spelen. Maar juist ook kunnen
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oefenen als je de verkoper bent in de winkel en wat je dan
allemaal tegen de klant zegt. Aan het einde van het thema
zullen we ouders uitnodigen om ook eens schoenen of
misschien wel pantoﬀels bij ons te komen kopen.

Motoriek bij de rupsen

Toch een heel klein
beetje sneeuw!
Het was niet veel, maar toen het
er lag, hebben we het er meteen
van genomen. Met de slee naar
de heuvels van het Abtswoudse
Bos en lekker naar beneden
roetsjen!!

Jarig in februari
Merijn, Jaivey, Marylinne, Jari,
Noah, Suzie en Nathan
Gefeliciteerd allemaal!!

Zoals we bij de vlinders en vogels juist vooral bezig zijn met
het werken in thema’s, zo ligt onze aandacht voor de rupsen
juist op het gebied van het verbeteren van ieders motoriek.
Onze activiteiten zijn
aangepast aan het niveau en
de leeftijd van het kindje.
Op het motoriekbord in de
rupsenruimte kan iedereen
zien welke dingen worden
geoefend. We zijn altijd twee
weken bezig met een
bepaalde oefening. We
streven ernaar om elke
tweede week een foto van je
eigen kindje te sturen via de
WhatsApp terwijl het
bijvoorbeeld bezig is met
kruipen door de tunnel of
gooien van een bal. Aan het
einde van die dag zal de PM’
er dan nog even over
vertellen tijdens het
ophalen.

Een warm welkom!
voor Sofie, Djex en Jan. We gaan
er een leuke tijd van maken!!

Afscheid
Wij nemen afscheid van Suzie en
Nathan. Zij zijn nu vier jaar en
gaan naar de basisschool. Veel
plezier en wel zwaaien hoor als
wij langslopen!!

Voorjaarsvakantie?
Lekker op vakantie van 23 t/m 27
februari, geef het even aan ons
door!!

Onze babykonijntjes zoeken een nieuw huis!
Hoe lief wij alle konijntjes ook vinden, we kunnen ze echt niet
allemaal bij Les Enfants houden. Wie wil er heel graag een lief
konijntje een fijn thuis
geven? Volgende week
kunnen ze worden
meegenomen. En zoals we
op de foto kunnen zien,
zijn de kinderen alvast
maar begonnen met de
onderhandelingen!

2

