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Kære forældre.

Så fik vi taget hul på sommeren, husk at smøre jeres børn godt ind om
morgenen, så gentager vi over middag. Børnehaven har solcreme til rådighed,
det er kun i tilfælde at allergi, vi modtager en special creme, da det er for
tidskrævende at skulle bruge forskellige cremer til alle børn. Husk at
medbringe solhat til dage med høj sol.
Selvom vi håber på en rigtig varm sommer, vil vi gerne opfordre alle til at der
ligger et sæt regntøj plus gummistøvler i garderoben. Husk regnjakken skal
være med hætte!
Vi vil gerne bede alle se vores kurv med "glemt" tøj igennem, ved udgangen af
uge 23 vil indholdet blive afleveret til genbrug.

Der er indkøbt solsejl og to fædre har meldt sig til opsætning - tak til Jonas og
Anders for igen at melde sig:-)
Endelig er det lykkes at få en aftale med en besøgsbondegård. Turen er
planlagt til mandag d. 11. juni og der er lejet en bus begge veje.
Børnene skal være i børnehaven senest kl. 9.30, medbringende turmadpakke,
drikkedunk og praktisk tøj som passer til vejret. Vi vil være retur i børnehaven
kl ca. 14.30.
Bondegården hedder Lyngdalgård og ligger lidt udenfor Voerladegaard. De har
jævnligt besøg af eks. børnehaver og vi skal klappe kalve, høns, katte,
fritgående gris, undulater og guldfisk:-)
Børnene får også lov til at sidde i landbrugsmaskinerne og lege på halmballer.
Vi håber på frokost i haven, ellers går vi i laden:-) Vi glæder os meget og
forventer at få en kanon tur.

Vores tur på bondegård, bliver også startskudet til påbegyndelsen af vores
næste emneperiode. Denne vil løbe over de tre sidste uger i juni og afsluttes
med forældrekaffe, hvor I som forældre kan se hvad vi har beskæftiget os
med. Emneperioden omhandler "hvad lever der i og omkring søer/ i
ferskvand". Her vil vi undersøge dyrelivet i og omkring søerne, vi vil arbejde
med hvad dyrene lever af, hvordan de lever og vi vil lave en masse kreative
illustrationer af det vi har lært. Vi arbejder i den forbindelse på, at kunne
tilbyde en udflugt til Ferskvandscentret i Silkeborg, noget I vil høre nærmere
om.
Forældre arrangementet er planlagt til fredag d.29. juni fra kl. 13.30-15.30.
Forældre der kunne have lyst til, at tage kage med er meget velkomne til at
melde sig.

Nyt fra "projekt ny børnehave" udvalget.
Der arbejdes fortsat flittigt med forskellige ideer til, hvor vi skal finde
permanente lokaler til vores børnehave.
Vi har siden sidst haft møde med afdelingen for Teknik/Miljø i Horsens
Kommune og der er som en begyndelse, givet tilsagn om forlængelse af den
nuværende kontrakt yderligere et år frem - dvs. at vi pt. har til 1. aug 2014,
inden et alternativ skal stå klart. Der er en god dialog med kommunen og
mange gode ideer er i spil, I vil blive informeret når mere konkrete processer
er igangsat.

Det er blevet besluttet, at børnehaven fremover vil få en "klumme" i Friskolens
fredagsnyt. Det giver forældrene til friskolens børn muligehed for, at følge lidt
med i hvad der foregår i børnehaven og I får omvendt indsigt i, hvad skolen
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står for og beskæftiger sig med. Det vil til en start blive omdelt i
parpirform ,men senere også komme til at ligge på hjemmesiden.

Det har været en stor succes med vores cykelture, vi har derfor besluttet at
fortsætte frem til sommerferien. Derefter vi det blive tilbudt, som det
passer med vind/vejr og andre aktiviteter.
Husk at sætte kryds i kalenderen til en hyggelig eftermiddag, d. 29. juni.
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