Nyhedsbrev juni 2014
Hyttetur

Vi havde en rigtig dejlig hyttetur. D. 05.06.14. på selveste Grundlovsdag kl. ca.
09.45. drog vi alle i højt humør af sted i bus med kurs mod Daneborg ved
Juelsminde. Vel ankommet indlogerede vi os på vores respektive værelser og det
var en vigtig sag at få fordelt senge/køjesenge. Så var det tid til spisning og vi
mødtes alle ude i den lille gård, hvor vi spiste madpakker. Regnen hang
faretruende over os, men vi fik den skubbet væk for en stund. Nu var det tid til
at hoppe i et par røjser og en lille jakke, for vi skulle til vandet. Men først blev vi
fotograferet til et glad fællesfoto. Ved vandet gik legen og tiden fantastisk. Vi
fandt en lillebitte krabbe, masser af tanglopper, fine sten, slebet glasskår og fik
leget med /udforsket 3 af de 4 elementer sand(jord), vand og luft, kun ild
beskæftigede vi os ikke med. Det kom så senere i kraft af torden og lynild. Vi
havde nye fine legeting med, idet Sten fra” Bakkelandets Legetøj” i Brædstrup
havde sponsoreret en hel sæk sandting, bolde, frisbee, net til vand osv. Det trak
op til uvejr og vi gik tilbage til lejren, hvor vi holdt skattejagt inde i huset pga.
torden. Skatten blev heldigvis fundet og fortæret. Så var det tid til leg og hygge
på værelserne og nogle hjalp med madlavningen. Inden spisetid gik vi en tur
hen af grusvejen til en lille strand. Og det var her på vejen, vi fandt den meget
flade og døde skrubtudse, og det var en stor oplevelse og den gav anledning til
megen snak. Spisetid – vi fik Heidi dejlige burgere og der blev spist med stor
appetit. Uvejret var blæst væk og inden puttetid kunne vi heldigvis nyde en
skøn, dansk sommeraften ude i gården med sol og leg. Ca. kl. 19.45 begyndte
børste tænder og tisse af ritualet og så var det i kassemutten. Det gik
fantastisk – der blev læst, sunget, fortalt og til sidst sov alle uden gråd
overhovedet. Det havde også været en begivenhedsrig, dejlig og strabasserende
dag, så vi var alle ”mætte”.
De mest morgenduelige stod op kl. 06.30. og så gik det slag i slag. Tid til
morgenmad og morgentoilette, lidt pakning og vi gik tur gennem skoven og så
til tudsen igen. Den havde ikke rørt sig ud af flækken. Vi kastede sten i vandet
og øvede os i at slå smut og nød den friske havvind og som den eneste dag
længe, var det en dag med dagsregn, hvilket vi nu ikke lod ødelægge vores gode
humør. Vi pakkede færdigt, spiste frokost og så blev alle hentet. Og tusind tak
for den store opbakning fra jer forældre, uden den lod det sig ikke gøre. Tak for
rengøringen, bolle og kagebagningen, medsendt frugt og grønt. Mange tak og vi
er med på den igen næste år.

Farvel

Vi skal sige farvel til Johanna, som holder pr. 31.07.14. Hun flytter til Tønning
Træden Børnehave, hvor hun tar’ det sidste år inden skole og på hvilken skole
Johanna også skal gå. Tak for denne gang og vi ønsker jer alt vel og kommer til
at savne dig Johanna.

Nye børn

Vi skal byde velkommen til 3 nye piger, som alle starter d. 01.08.14. Det er
Astrid 3 år, Laura 4 år og Lea 5 år. Vi glæder os meget til at lære jer at kende og
vi har savnet flere piger.

Hjemvendt personale

”School is out” og det betyder, at Nanna vil være tilbage fra udlån til 0.0 klasse.
Hun kommer mandag morgen uge 27 og bliver hos os igen. Det er vi glade for.
Velkommen tilbage – søde Nanna.

Arbejdslørdag

Lørdag d. 21.06.14. havde vi arbejdslørdag og der blev puklet igennem. Der blev
lagt 100 m2 fliser og malet 540 m brædder. Mange tak for indsatsen til Eilif og
Joan (Daniel), Kasper (Mads), Anders (Oliver) og til Martin (Mikkel). Tak til Sanne
(Mikkel) for drømmekagen.
Mads (Gustav og Laura) tilbød at komme en anden dag. Så i onsdags kørte han
jord væk fra det ene højbed og børnene hjalp fint. Bagefter malede han ovre på
vores nye hus – mange tak for det.

Ny arbejdslørdag

Som tidligere udmeldt d. 02.08.14 har vi endnu en arbejdslørdag. Så er der
mulighed for dem, der ikke har kunnet hidtil. Her skal vi sætte hegn op ud mod
Søvejen, flytte garderober, diverse hylder, flytte møbler og legetøj fra
pavillionen, så der er noget for enhver.

Indvielse

D. 29.08.14. holder vi officiel indvielse af Søvejen 7 – vores nye børnehave –
med hornmusik og som Karsten sir’ med hele udtrækket. Nærmere info følger.

God ferie

Vi ønsker alle en rigtig dejlig ferie og vi ses i uge 31 eller lidt senere.

