Nyhedsbrev marts 2012.
Kære forældre.
Som I nok har bemærker er vi inde i en ”våd” periode og det kalder på en vis rummelighed hos jer
forælder, at hente ens barn i meget beskidt/mudret tøj...:-) Vi er bevidste om, at flere af børnene
bliver meget beskidte, men vi er af den overbevisning, at den frie leg i naturen og på legepladsen,
skabe optimal grundlag for udvikling og trivsel.
Nu hvor det er mildere i luften, kan vi varmt anbefale, gummi/thermo regntøj, det holder vand og
mudder ude, modsat flyverdragter som her sidst på vinteren, kan have svært ved at bevare
vandtætheden. Ligeledes er termogummistøvler et hit, da de kan klare den helt store vask uden
problemer.
Også lige en kærlig påmindelse om, at I skriver navn i børnenes vanter/tøj generelt.
Tiden for vores første arbejdsdag nærmer sig, de af som ikke har meldt til/fra, bedes skrive jer på
seddelen i garderoben. Vi håber på godt vejr, da der er flere arbejdsprojekter som venter:-)
Vi er endelig ved at lægge sidste hånd på vores nye hjemmeside, hold øje med opslaget som
henviser dertil, så I kan komme ind og se den. Alle politikker/retningslinjer mv. kan læses og vi
anbefaler I går ind og opdaterer jer.
Det vil fremover være muligt at tilmelde sig nyhedsbreve pr. mail via hjemmesiden, for de af jer
som fortsat ønsker dem omdelt i børnehaven, vil der være en ”indkøringsperiode” inden vi går helt
væk fra omdeling på papir.
I er blevet lovet oplyst hvilke dage vi holde lukket i dette år. Det vil fremgå på hjemmesiden, men
for god ordens skyld får i dem også her:
– fredag d. 18. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
– ugerne 28-29-30 (sommerferie)
– d. 24. 27. og 28. december (juleferie)
Forældre til kommende skolebørn skal holde øje med tavlen, da vi fremover vil afvikle nogle
cykelture for gruppen. Første gang bliver på onsdag d. 29. februar, med afgang fra børnehaven kl.
ca. 9.30. Alle børnene bedes medbringe egen cykel plus cykelhjelm. Hold øje med at cyklerne er
korrekt indstillet til børnene, de skal kunne stå med helt strakte ben og flad fod på jorden, samtidig
med at de sidder på sadlen.
En veloverstået fastelavnsfest er afrundet, tak til Anayas farmor for nogle super lækre
fastelavnsboller. I vil kunne se billeder fra festlighederne på den nye hjemmeside, hvor vi fremover
vil lægge relevante billeder ind under ”galleri”. Her vil I ligeledes kunne printe billeder ud.
Vi har sagt velkommen til Mads, som allerede er faldet godt til i børnegruppen. På torsdag d. 1.
marts siger vi velkommen til Nickolai, som skal begynde i børnehave, velkommen til ham og hans
familie. Nickolai er barn nr. 29. her i børnehaven.

Vi ses til en hyggelig arbejdsdag d. 3. marts.
Venligst Helle

