Nyhedsbrev
Nye børn

Nu er de så ved at være "gamle i gårde", men d. 1 april startede Laura(Gustavs
lillesøster) og Loui, så stort velkommen til dem og de er blevet taget rigtig godt
imod af de andre børn.

Hjemmebesøg hos Nanna

D. 22 april var vi alle på heldagsbesøg hjemme hos Nanna. Vi tog bussen til
Østbirk og spadserede resten af vejen  laaangt ud på landet. Nanna havde lavet
varm mad til alle og hendes mand assisterede såmænd osse. Vi havde alle en
rigtig dejlig dag og tak til Nanna.
Fra på tors. d. 1 maj "rejser" Nanna over på skolen og skal ha' 0'0 klasse i 2
mdr., dog vil vi ikke helt miste kontakten med hende, idet hun stadig vil ha' 10
t/u her hos os. Og så satser vi på, at hun skal med på vores hyttetur.

Fødselsdag/Sidste dag

I morgen tar' vi alle hjem til Signes fødselsdag og børnene skal hentes der 
Højageren 17 Østbirk.
I morgen er osse sidste dag for 12 søde, dygtige og dejlige skolebørn. Tusind tak
for lån af dem og vi ønsker børn og forældre held og lykke fremover. Vi håber, at
I vil komme på besøg, så vi kan følge lidt med i, hvordan det går. Om ikke før, så
til indvielse af vores nye børnehavehus.
IngeLise, pæd., som har været her fast om onsdagen, har osse sidste dag i
morgen. Men vi vil benytte hende som vikar indimellem.

Forårsfest

Tak for den fantastiske opbakning til vores forårsfest. Vi synes,det var en rigtig
dejlig begivenhed og glæder os til næste år. Så hyggeligt at mødes på den måde
og dejligt at se, hvordan børnene hyggede sig og hvordan I forældre
tilsyneladende osse hyggede jer og sludrede med hinanden. Maden var
dejlig(Noma go home) og kagen levede osse op til Mette Blomsterberg standard.

Indtilviderenedbrydningsogkøkkenafhentningstak

Mange tak til Eilif(Daniel), Henrik(Marius) og Anders(Oliver) for deres beskidte
indsats ved nedrivning i det nye hus.
Og mange tak til Anders(AnnaLe) og Martin(Liva,Willads) for deres velvillige og
med meget kort varsel udrykning til velhaverkvarter i Haderslev efter et fedt
køkken til billige penge. Og med myndig guidning af Birgit Grove  så køkkenet
er i hus.

Østbirk Messe

I det skønneste sommervejr stod vi i lørdags på messen og forsøgte at "sælge"
pladser i børnehaven. Og der var tilsyneladende nogle meget interesserede, så vi
afventer spændt.
Mange tak til kagebagerne Anna(Liva,Willads), Katrine(Karla), Kristine(Mada),
Vibeke (Signe) og Heidi(Marius) og alle har fået deres kagebageplader tilbage.
Og vielen dank til ambassadørerne for børnehaven, som solgte os så fint.

Hyttetur

Som tidligere nævnt, tar' vi i børnehaven tilbageværende, på hyttetur d. 5 juni.
Vi vil bede jer betale 100 kr. pr. barn, som tilskud til turen. Pengene kan betales
til det rare personale.Deadline for betaling er 15. maj.

Forældrearrangement

Vores lille bestyrelse har fastsat en dato til et fælles arrangement. Sæt kryds i
kalenderen i lør. d. 14.6.14. og I vil høre nærmere fra bestyrelsen.

