Nyhedsbrev feb. 2014
Vinterferie

Solen skinner skønt og vi er midt i en meget stille vinterferie, hvad angår
børnehaven. De få, der er her, hygger sig og vi voksne har haft god mulighed for
ferie og afspadsering. Så det er rigtig fint.

Emneuge  Fastelavn

Næste emneuge/r starter på mandag. De næste to uger vil stå i "fastelavns"
tegn. Vi vil øve fastelavnssange, lave masker, klippe og klistre fastelavnsting og
måske lave et ris, så forældrene ka' blive riset op og ud af fjerene.
Vi afslutter ugerne med fastelavnsfest d. 28 feb. om formiddagen Her må man
meget gerne være klædt ud. Vi skal slå "katten af tønden", synge og spise f
boller.
Og om eftermiddagen fejrer vi Nikolaj, som blir' 3 år samme dag. Det ku' måske
være en ide at tænke ind i aftensmadsplanerne!

Nye børn

Frederikkes lillebror Nikolaj er startet 1.2.14 og stort velkommen til ham  og
han er allerede taget rigtig godt imod.
Liv og Gry, tvillinger med en storebror ovre på skolen, starter 1.3.14 og vi byder
dem velkommen og glæder os til de kommer.
Så det er dejligt, at Bestyrelsens store rekrutteringsarbejde viser sig at bære
frugt. Og vi håber på flere kunder i butikken.

Hyttetur

Nu ligger det fast, årets hyttetur er en realitet. Tors. d. 5.6.14 kl. 09.30 blir' vi
hentet af bus og kørt til samme sted som sidste år, nemlig Daneborg ved
Juelsminde. Vi skal altså holde Grundlovsdag ved vandet. Det lyder skønt og så
ka' vi jo ta' en snak med børnene om grundlovssikrede rettigheder og demokrati
eller pjaske i vandkanten.
Vi glæder os.

Byggeri

Der sker hele tiden noget i vores "nye" hus og omegn. Garagen er blevet væltet
og der blir' snart udbudt nye forældre opgaver, som vil bestå af indendørs
nedrydningsarbejde.
Og der blir' tænkt store indretningstanker og det blir' så fint.

0.0. på Vestbirk Friskole

Når vi om kort tid, til maj, sender skolebørnene videre til deres respektive
skoler, så sender vi Nanna over på Vestbirk Friskole. Nanna skal stå for 0.0.
klassen i maj og juni og så får vi hende heldigvis tilbage.

Forårsfest

D. 24 april holder vi et brag af en forårsfest. Vi vil byde foråret velkomment og
samtidig sige farvel(hulk) til vores meget store skolebørn.

Det vil foregå i gymnastiksalen og du ka' godt glæde dig.

