Nyheds(ferie)brev
Mandag d. 24. juni.
Så blev det tid til et sidste nyheds(ferie)brev inden sommerferien.
Først vil vi gerne takke for lån af jeres dejlige børn! ☺
Hyttetur
Vores hyttetur er veloverstået og vi tør godt sige at det har været en stor succes, både børn og
voksne har haft en dejlig tur, og det var glade og trætte børn der blev hentet fredag eftermiddag.
Torsdag formiddag var det en masse forventningsfulde børn der steg på bussen til Juelsminde, da
vi ankom, gik der tid med at pakke ud, finde vores værelser og så blev vores madpakker spist. Med
fyldte maver gik vi rigtig på opdagelse i og omkring Daneborg, alle kroges skulle indtages og især
turen ned til stranden var vældig populær. Vi fandt en masse strandskaller og sten, og så var det at
fiske efter vandmænd bare rigtig sjovt.
Til frugt fejrede vi Villads som blev 3
år, tillykke med ham ☺
Allerede kl. 16 begyndte de første
børn at klæde om til nattøj og spørge
til hvornår der skulle soves.
Tandpasta og tandbørster blev nøje
studeret og sammenlignet, og
gæstevisit på hinandens værelser
blev det også til.
Aftensmaden var byg selv burgere og
efter maden var det tid til både
skattejagt og diskofest. Da vi havde
festet og danset til musik, var trætheden at spore i rigtig mange af børnene. Mange faldt da også
hurtigt i søvn, mens andre lige fik en sang eller historie ekstra ;0)
Fredag morgen kl. 6 var de første morgenfriske børn oppe og efter en solid omgang morgenmad,
var det igen tid til strandtur og derefter en lang gåtur ind mod Juelsminde og retur igen.

Vi vil gerne takke for den store opbakning der har været blandt forældrene, til at bage boller, kage
og medbringe frugt. Det har bare været så dejligt ☺
En stor tak skal også lyde til Tobias mor Betina som har været med som ekstra (og helt uvurderlig)
hjælp. Det var dejligt at hun havde tid og lyst til at tage med.
Med den succes hytteturen har været, er vi er helt sikre på alle kan bakke op om en ny og god
tradition i Vestbirk Naturbørnehave.
Forældrekaffe
Vi vil rigtig gerne ønske jer alle en dejlig sommerferie, og onsdag d. 3. juli i tidsrummet 6.30 – 9.00.
vil der vil i den forbindelse være kaffe på kanden og en bid brød, i forbindelse med aflevering af
jeres børn.
Sommerferie
Fredag d. 5. juli er sidste dag børnehaven holder åbent før sommerferien og skulle nogle få lyst til
at bage en kage i den forbindelse er i velkomne, ellers siger vi på gensyn igen mandag d. 29. juli,
hvor vi åbner kl. 6.15 som vanligt.
Når vi kommer tilbage efter ferien siger vi velkommen til Karoline og Oliver og deres familier.
Ligeledes skal vi sige velkommen til vores nye leder Truller, hvilket bringer os til næste punkt.
Nyt fra Truller
Truller har bedt os sige at hun glæder sig rigtig meget til at starte her i Vestbirk Naturbørnehave,
og hendes 1. dag bliver fredag d. 2. august.
Mandag d. 5. august giver hun ”goddag kaffe” hvor hun vil hilse på og i kan få jer en snak med
hende.
Vi glæder os meget til hun kommer ☺
PS
- Billederne fra vores hyttetur bliver lagt ind på hjemmesiden, snarest. Se også vores
opslagstavle/dør.
- Når I går fra på ferie vil vi gerne at I tømmer alt i barnets garderobe + skuffen i køkkenet, tak ☺

Alle ønskes en rigtig dejlig sommerferie, venlig hilsen Personalet.

