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Her i dette øjeblik, hvor jeg har sat mig til rette for at skrive nyhedsbrev,
ryster og rumler hele børnehaven, idet 23 børn og 2 voksne laver vild og
voldsom gymnastik lige på den anden side af døren, kompetent anført af
Heidi.
Udflytterbørnehave for een dag til Nannas.
På fredag d. 6.9. flytter vi alle ud til Nanna, Purupvej nr. 3, Østbirk. Og det
gør vi så eftertrykkeligt, at børnene skal afleveres og hentes derude. Vi har
alm. åbningstider 06.15 - 16.00 og håber på dejligt vejr.

Besøg af studerende

Man.d. 9 og tirs.d. 10 får vi igen besøg af de studerende. De vil lave
instrumenter og musik sammen med os af genbrug og skrald- se opslag. De
kommer kl. 9.00 man. og så går vi igang og måske får vi et skraldeorkester
ud af det. 5 meget entusiastiske og engagerede unge mennesker - det blir,
godt.

Høstfest

Fredag d. 13.9. er vi inviteret over på skolen til høstfest om formiddagen. Vi
håber, at vi skal se kartoffelteater, men det ved vi ikke endnu. Ihvertfald
skal vi deltage i frokostspisning, som plejer at være suppe og æblekage og
vi glæder os.

Generalforsamling

Årets generalforsamling finder sted man. d. 16.9. kl. 19.00-21.00. Her skal
der være valg til aktivitetsudvalg/forældreråd. Du må meget gerne mærke
efter, om det vil være noget for lige præcis dig at deltage i det. Der er flere
der udtræder, så der vil være ledige pladser.
Derudover skal vi snakke madordning og lukkedage.
Og så vil vi fortælle om vores hverdag.
Hvem melder sig som kagebager?

Syltning

Uge 38 er udnævnt til officiel sylteuge. Her skal der koges og kokkereres og
fyldes på glas. Opslag følger senere om medbringen af glas, rødbeder og
evt. andre grøntsager.
En fin afslutning på vores høstemne og direkte overgang til et nyt tema,
som vil være "mormoremne". Vi vil vaske op udenfor, evt. besøge
Industrimuseet, strikke, hænge vasketøj op, se en gammel "Far til fire" film
og finde en Mormor, som vil komme og fortælle os om gamle dage. I det
hele taget opføre os, som man gjorde, inden verden gik af lave. Og det vil
foregå i uge 43-45.
Det sidste emne i år vil være JUL.

Forældrekaffe

Den næste forældrekaffe er programsat til ons. d. 2.10. kl. 14.00-16.00. Her
vil I møde et veloplagt personale, som vil hygge og sludre.

Vores bo-situation

Der arbejdes på fuldt højtryk med at låne penge og købe huset i vores
baghave- altså Søvejen 7. Vi håber, at det snart falder på plads. Når og
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hvis det gør det, får vi meget brug for hjælp af jer til oprydning osv på
arbejdslørdag(e).
Venlig hilsen "Os Alle"
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