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Traditionen tro er der blevet afholdt forårsfest i Vestbirk Naturbørnehave. Festen var for alle
børnehavebørn, søskende, forældre og personale, og så var det en fest med speciel focus på
førskolebørnene, som der blev sagt farvel til med maner. Der var fantastisk opbakning, idet alle familier
var repræsenteret undtagen een, hvor barnet dagen inden havde lagt sig med skoldkopper. Over
hundrede feststemte mennesker deltog, og det blev en hyggelig og dejlig begivenhed, udtaler leder
Truller Lilmoës.
Efter alle - store som små - var bænket, startede aftenen med fællesspisning. Alle familier medbragte
en ret og det blev et utrolig lækkert og flot bord, som gjorde, at man kunne tænke ”Noma go home”.
I ugerne op til festen har børnehaven kørt emneuger. Og emnet var rim og remser, så der har været
arbejdet koncentreret med sprog og rytmen i sproget. Dagligdagen har emmet af ”oppe i gardinerne hænger appelsinerne” osv. Efter spisningen optrådte alle børnene for forældrene med at fremsige
forskellige gamle remser og de sang en ny - til lejligheden forfattet sang. Derefter var der quiz for de
børn, som man skulle sige farvel til. En quiz, som var meget interessant, idet den handlede om dem selv.
Så fik hvert enkelt skolebarn overrakt en afskedsgave fra børnehaven. Dette var et æbletræ, som de skal
passe og pleje og høste frugterne af senere. Symbolikken i det forstår de nok først meget senere i livet.
Efterfølgende var det tid til kaffe og kage. Og for en enkelt gang skyld var kagen bestilt udefra og den
var mægtig flot.
Til slut holdt en repræsentant på vegne af forældrene, som har børn der går ud, en meget morsom og
kærlig tale og overrakte en gave til personalet. En kurv med ting forældrene skyndsomt selv havde
produceret, a la de ting børnene laver i børnehaven, tegninger, en papirflyver, et stykke snittet træ osv.
Pågældende forælder havde lavet et askebæger, som dog var så flot, at han valgte selv at beholde det.
Og under disse ting var et flot gavekort til en aften på Cafe Hack for de ansatte.
Personalet i Vestbirk Naturbørnehave vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til familierne for
det forbilledelige samarbejde og den flotte gave og ønsker alle held og lykke fremover.
- Vi sender tretten børn i skole, hvilket betyder, at vi igen har ledige pladser, som gerne skal besættes,
siger Truller Lilmoës.

