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Kære forældre.
Vi håber i alle har nydt ferien, gensynsglæden er stor og vi er nu ved, at være
fuldtallige igen.
Vi er samtidig klar til, at tage hul på sidste havlår af 2012 og i den forbindelse,
er der nogle få ændringer.
Fra uge 34 vil vi servere bålmad om mandagen og vores tur i gymnastiksalen
vil ligge om ondagen. Fredag har vi turdag istedetfor mandag. Ændringerne
skyldes skolens nye skemaer som vi skal tilpasse os.
Som noget nyt, vi I kunne se madplanen for vores målmads- menuer, den kan
findes på hjemmesiden under "bålmad". Som I kan se er der udfra hver
menu, skrevet navne på de "ansvarlige" børn, som skal være med til, at
indkøbe og tilberede maden sammen med Heidi.
Endnu et nyt tiltag bliver faste besøg på biblioteket i Brædstrup. Det vil ligge
hver den 1. tirsdag i måneden, hvor børnene på skift, tre af gangen, kører
med Nanna ind og låner bøger til hele børnehaven. I vil som forældre blive
bedt herom, såfremt vi får brug for en autostol.
Der ligger en revideret ugeplan, med de ovennævnte ændringer, som kan
printes ud på vores hjemmeside.
Vi har endnu engang valgt at aflyse vores planlagte arbejdslørdag d.
25/8. Beslutningen er taget udfra en vurdering om, at vi ikke har
arbjedsopgaver nok til at hidkalde jer alle, vi ønsker istedet at have en masse
af jeres gode energi "i banken", til at drage nytte af, når vi i fremtiden finder
et andet sted at være:-)
Der arbejdes fortsat, på flere mullige emner for en fremtidig beliggenhed, dog
er der ikke noget konkret information, at vidregive på nuværende tidspunkt. I
vil som lovet blive informeret løbende.
Som flere af jer nok allerede ved, er der Aktivitetedag ved sørene på
lørdag d. 18/8.(se opslag på info opslagstavlen i garderoben). Vi håber
mange af jer har lyst til, at komme forbi og deltage i de mange sjove
aktiviteter, som vil finde sted. Vi vil være tilstede på dagen (personale
og bestyrelsesmedlemmer) og holder til ved vores "stand" sammen med
skolen.
Her vil der være masser af lege og blandt andet ansigtsmaling på
programmet.
Vi vil meget gerne hvis I er nogle frivillige, som har lyst til at være med til, at
gøre dagen hyggelig, vi kunne godt bruge nogle flere hænder ved vores stand.
Samtidig gælder det om, at være synlige og lave en masse god PR, for vores
lille børnehave undervejs.
Har I lyst til at give en hånd med, evt. bare en time, så giv endelig lyd:-)
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