NIEUWSBRIEF HET VLINDERHOFJE NAJAAR 2019

Zo is het zomervakantie en nu is het al weer Herfst. De herfstvakantie komt er
aan.
Na de herfstvakantie komt Josine weer terug.
We heten 2 baby’s welkom: MHer en Sien en natuurlijk komt Daaf weer bij ons.
Er staat een fris gewassen tweeling-kinderwagen, dus we zijn er helemaal
klaar voor. Iedereen verheugd zich en voor de kleintjes nu?... zij zijn de
kleinste niet meer !!!!
We zijn de pompoenen al weer aan het verzamelen voor de Halloween tocht op
donderdag 31 oktober, en op zaterdag 2 november: de Halloween puzzeltocht.
Maskers en Halloween versierselen komen dan weer van de zolder.
De kinderopvang gaan we heel mooi versieren.
Er zijn veel pompoenen en er liggen ook al een aantal klaar voor de
pompoenensoep die we in het kookclubje gaan maken.
Het muziekclubje is gestart (1 tot 3 jaar) en er wordt vrolijk bij gezongen. De
telefoontjes maken muziek als je ze indrukt. Sander, Willem, Ivy, Zoe, Ellen en
Marian maken er een feestje van.

Kookclub BSO 2-6 jaar
Onder leiding van bakker Zarah: is er deeg gemaakt van oa ons
eigen eitjes. Deze hebben we smorgens nog uit het kippenhok
gehaald en zijn meteen gebruikt.

Hoe vers kan het zijn, meel van de molen in Haaksbergen en
roomboter om het smeuïg te maken.

De vormpjes kunnen ze zelf kiezen en hier is Ivy de koekjes aan
het uitpersen met de koekjespers.

Zoe heeft haar koekjes al klaar en zit te wachten tot ze zijn
gebakken.

Wachten duurt lang……

En na afloop je ervaringen uitproberen in de kookhoek van de
speelzaal.

Een van de laatste zonnige dagen, kan de BSO nog snel even genieten en een
fijne wandeling maken over het landgoed.
In optocht met Sam de hond voorop.
Gezellig !

De kinderboeken week heeft weer wat leuke boeken gebracht.
Samen hebben we de voorkeur laten vallen op Dikkie Dik voor de kleinsten en
een paar boeken voor de BSO, zodat we de boekenkast weer aanvullen.
Dikkie dik is is natuurlijk nu het favoriete voorleesboek.
Gelukkig is het een heel dik boek en kunnen we er volop uit lezen.
Samen knutselen we we aan kijkdozen. Deze knutselwerkjes zijn wel wat
ingewikkelder. Er is wel wat hulp nodig, maar dan als het eenmaal klaar is, is
het prachtig om in te kijken. De jongens willen thuis 10 eurocent vragen om er
in te mogen kijken. (geboren handelaars!)
We wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe, heel veel spanning bij
Halloween en natuurlijk veel plezier bij al jullie activiteitjes voor de komende
periode.
Vriendelijke groet

Marian

