Nieuwsbrief Zomer 2012

Weten jullie dat:
Levi, na een poosje ziek te zijn geweest weer gezellig bij Lien! komt spelen.
Jasper V, naar de BSO komt
Marein, Graag lang slaapt en sinds kort op zijn buik draait.
Lieke, al uit een tuitbeker kan drinken
Meysan, de allerkleinste is
Elize, heel schattig kan zwaaien.
Anouk, al veel begint te praten en altijd vrolijk is.
Roan, graag met de duplo speelt.
Lucas, helemaal wild is van onze konijntjes
Ashley, al een paar stapjes los heeft gelopen.
Finn, al bijna kan lopen en veel brabbelt
Djeaz, steeds meer aan het praten is.
Dante, al spaans kan: "hola"
Chenaira, al gaat staan.
Faya, bijna alle namen van de kinderen kent.
Samuel, een broertje of zusje krijgt.
Mats, al goed weet wat een mini cooper is.
Jowy, het zo leuk vindt bij Lien! dat hij niet meer naar huis wil.
Rik, later graag in een fiat 500 wil rijden.
Tristan, het erg leuk vindt om met water te spelen
Julius A, al een beetje zelf kan staan.
Fender, het liefst overal op en langs klimt
Siem, alles een "appel" of een "waf" noemt.
Danitshia, heel goed voor haar "baby"pop kan zorgen
Gio, binnenkort bij ons komt spelen
Farai, een hele lieve lach heeft.
Imani, het liefst de konijnen zand uit de zandbak voert.
Sjai, niet zonder haar slippers kan en ze steeds aan haar verkeerde voet doet.
Nailah, haar broertje "Lillo"noemt en ze veel samen doen.
Joshua, nieuw is bij lien.
Arinna, al heel goed kan babbelen.
Faya l , altijd hele mooie kleren aan heeft.
Youke, snel komt spelen.
Jahninho, het liefst de hele dag met de grote jongens speelt.
Celyna, een hele grote muziek fan is, liefst K3 of de chuchuwa (tjitjiwa)
Arvid, een broertje of zusje krijgt.
Marouan, al tot 10 kan tellen.
Sofie, alles in de gaten heeft en vraagt: "Wat doe je?"
Haley, goed kan zitten.
Kljelt, het leuk vindt om met de BSO kinderen te spelen.
Noa, heel lief is voor de kleine kindjes
Jaimy, heel goed kan tekenen.
Natascha, nieuw is bij KDV Lien!
Gratia, al bijna kan lopen en overal langs loopt
Julius D, hele mooie dingen kan bouwen met KNEX
Jasper J, een engels liedje kan zingen wat hij geleerd heeft op school.
Koen, hele mooie hutten kan bouwen waar iedereen in welkom is.
Mo, onze bakfiets heel gaaf vindt.
Joep, binnenkort komt spelen.
Indy, het super leuk vindt op de BSO en heel vaak wil komen.
Dashley, mooie knutsels maakt voor op het thema bord.
Sofia, nieuw is op KDV Lien! en al heel snel 4 jaar werd en nu op de BSO komt spelen.
Bas, bijna komt spelen bij de BSO en al dikke vrienden is met Koen door school.
Kyara en Demian zus en broer zijn en binnekort bij ons komen spelen op de BSO

Nog een paar huishoudelijke mededelingen:
Wisten jullie dat we op facebook allemaal leuke weetjes en foto's zetten!!
Binnenkort is de website van Lien! totaal vernieuwt!! Nieuwe foto's, nieuwe look!
Ouders kunnen bij Eveline de wachtwoorden aanvragen voor de ouderlogin.

We hopen natuurlijk dat de zon snel lekker gaat schijnen,
willen jullie dan zorgen dat de kinderen goed
Ingesmeerd zijn?
Natuurlijk hebben we op Lien! ook zonnebrand en
en zullen we ook regelmatig smeren.
We willen ouders er aan herinneren dat:
Het ochtend dagdeel tot 12:30 duurt.
en het middag dagdeel tot 18:00 uur
Dit betekend dat uw kind voor of op dit tijdstip moet worden opgehaald.
tenzij er natuurlijk anders is afgesproken met de leidsters.
Willen jullie daarnaast op de afgesproken tijdstippen halen en brengen?
De leidsters houden hier rekening mee met activiteiten en dagprogramma van de kinderen
We willen vragen of jullie, als de haal/breng tijd 15 min later of eerder wordt
dit even aan ons laten weten
In de hal staat een doos voor het goede doel Opkikker. We verzamelen hier oude
mobiele telefoons in en sturen deze op. Met deze opbrengt geeft stichting opkikker
kinderen (en hun gezin) die langdurig ziek zijn een leuke dag. http://www.opkikker.nl
zie op de website ook de opkkikker knuffel met persoonlijke boodschap
die je naar iemand toe kan sturen.
BSO,
In het najaar hopen we een nieuwe BSO locatie te openen.
De VSO zal dan voorlopig nog in de badhuisstraat blijven,
maar de naschoolse opvang verhuist als alles doorgaat naar de hoek van
de Bouwen Ewoutstraat en de Scheldestraat. Naast de Branding (de oude visboer).
De visie van Lien! blijft uiteraard het zelfde, we zullen iets meer kinderen op gaan vangen
maar wel kleinschalig, en huiselijke opvang blijven bieden.
Daarnaast zou dan Flexibele opvang ook mogelijk zijn.
Er moet nog heel wat geregeld worden maar we hopen dat alles door gaat.
Zodra er mee bekend is laten we dit jullie weten.
Mochten er vragen zijn dan beantwoorden we deze natuurlijk graag.
Wij zoeken nog steeds minimaal 1 ouder voor de ouderraad! Informatie bij Eveline.
ouderaad zal 3x per jaar samen komen.

De Bolderkar

Alle leidsters van Lien! wensen jullie allemaal
een heerlijke zomer (vakantie)!!!!

De Bakfiets

