Nieuwsbrief juni 2011
Vanaf 2 mei zijn we gestart met de opvang
in de badhuisstraat! Alle kinderen hebben het erg
naar hun zin, met de ruimte en het speelgoed
De grote jongens bouwen mooie hutten
van de kussens van de bank
We hebben al veel buitengespeeld met de auto's, de zandbak
stoepkrijt, bellenblaas en het zwembadje.
We zijn toen het heel lekker weer was ook naar het strand geweest
we hebben daar geschept en met water modder gemaakt
Er zijn ook weer een aantal nieuwe kinderen die komen spelen
Samuel (1) vanaf 1 mei bij ons speelt
vanaf 1 juni is Arinna (1,5) bij ons komen spelen
En binnekort komen ook Danitshia (1) Jaimy (6)
Van 11 juni t/m 19 juni is Eveline op vakantie
we zijn gewoon bereikbaar op onze telefoonnr's
0118 853424 of 06 31384372
Van 11 t/m25 juni zal Mariah Colijn bij ons Stage lopen
ze wil praktijk ervaring opdoen vanuit een VMBO opleiding
Wisten jullie dat
Arinna het liefst met de pop speelt
Anouk als ze op de grond ligt alle kanten op rolt
Dante al heel goed kan kruipen!!
Faya heel goed kan lachen en het liefst in de schommelstoel slaapt
Jowy het geweldig vindt om met de grote jongens te spelen
Jasper heel graag liedjes zingt
Koen graag hutten bouwt met de andere jongens
Lucas heel vaak de glijbaan op klimt om er weer af te glijden
Mats al een paar stappen los kan lopen
Noa heel graag knutselt en nooit naar huis wil als papa of mama haar komt halen
Rik koekjes bakken erg leuk vindt
Samuel het liefst met de garage speelt of op de garage klimt
Sara heel hard op haar buik wiebelt, op haar knieeën zit en dan achteruit schuift
Tristan heel graag in de auto speelt
Zerelda al naar de wc gaat en geen luier meer om heeft

