Nyhedsbrev juni 2015
Så nærmer den første sommermåned sig, og vi har allerede nydt godt af solen, men vil nu gerne
have varmegraderne højere op;-) Vi var især glade for, at solen var fremme til vores dejlige
Bedsteforældredag – vi bød velkommen med vores Venskabssang og ”Vi vil ha´ voksne, der
griner”. Derefter bød dagen på kreative værksteder i form af vindmøller og perler samt en masse
bevægelse i gymnastiksalen. På øverste etage i børnehaven bød ”cafeen” på kaffe, saftevand og
hjemmebagte småkager/kager, som Storegruppen havde bagt.
Velkommen og farvel
Vi siger velkommen til Alexander, som starter hos os mandag d. 1 juni – vi glæder os til at lære
Alexander at kende. Fredag d. 26 juni er desværre Martins sidste arbejdsdag, så derfor tager vi
afsked med ham i børnehaven torsdag d. 25 juni. Martin skal enten læse statskundskab eller musikvidenskab på universitetet i Århus efter sommerferien – vi har været meget glade for Martins
indsats både i skolen, SFO´en og børnehaven og ønsker ham det bedste fremover!
Personalesituationen
Status på personalesituationen er, at Cindy kommer på mandag, så det glæder vi os meget til;-)
Mona kommer desværre ikke tilbage, da hun fortsat skal passe på sig selv, så hun forhåbentlig kan
starte på noget nyt efter sommerferien. Mona vil selvfølgelig komme i børnehaven en formiddag for
at sige farvel til børnene. Vi har alle nydt godt af Monas dejlige væsen og utallige kompetencer Mona har gjort en stor indsats især for Storegruppebørnene! Jeg skal hilse fra Mona og ønske alle
held og lykke fremover;-) Vi ønsker også det bedste for Mona fremover!
Hanne Højlund fortsætter som fast vikar i børnehaven, og det er vi meget glade for!
Forældre-/infomøde mandag d. 22 juni fra kl. 19.30-21.00
I skal sætte kryds i kalenderen mandag d. 22 juni, da vi her indkalder til et forældremøde for
nuværende forældre og andre interesserede, hvor jeg bl.a. vil informere om Vores Børnehave
fremadrettet. Der kommer en nærmere invitation til dette møde i juni.
Jeg vil gerne sige tak for den fantastiske opbakning, I forældre viser i forhold til Vores Børnehave
både gennem ord og ved at bidrage med forskellige brugbare ting til børnehaven – det er vi meget
taknemmelige for! Fortsæt endelig med at sprede rygtet om, at Vores Børnehave fortsætter efter
sommerferien – takket være Jeanette og Flemming har vi fået sat et flot banner op langs hegnet ud
til den store vej samt fået lavet flotte nye velkomstfoldere, flyers og et skilt, så giv mig (Jane)
endelig besked, hvis I kender nogen, der kunne være interesseret i en folder, så deler jeg gerne ud;-)
Har I forslag til, hvor det kunne give mening at lægge en stak foldere/flyers, siger I også bare til.
Jeg skal i øvrigt lige komme med en rettelse i forhold til den nye konstituerede bestyrelse. Inge
Møller er ikke en del af bestyrelsen, men har sagt ja til at være kasserer, så er det på plads.
Se vedhæftet info omkring sommerudflugten til Jægerhytten torsdag d. 11 juni

Kun for Storegruppen:
112-dag d. 3 juni
Onsdag d. 3 juni drager førskole-børnene til 112-dag i Nordisk Park i Viborg sammen med Signe og
Lene (Hans´ mor). Sædvanen tro er det Midt- og Vestjyllands Politi, Viborg Brandvæsen, SSP i
Viborg Kommune og Lions Klubberne, der inviterer børnene til skuespil og trylleri omkring 112opkaldet. Alle Storegruppebørn skal være afleveret senest kl. 9.00 i børnehaven. Programmet starter
kl. 10.00 og slutter kl. 13.00, så børnene er tilbage i børnehaven ca. kl. 13.45. Det er vigtigt, at
børnene medbringer sele-puder.
Førskole-besøg på Bøgeskovskolen
Mandag d. 8 juni skal de seks Storegruppe-børn, som skal starte på Bøgeskov-skolen efter
sommerferien, på før-skole-besøg på skolen fra kl. 8.30-11.30 sammen med Signe. Børnene skal
være afleveret senest kl. 7.45. Børnene skal medbringe sele-pude, da børnene bliver kørt til og fra
skolen i biler.
Overnatning d. 12 juni
Storegruppebørnene har også en overnatning at se frem til fredag d. 12. juni, hvor der skal hygges
sammen med Signe og Tinna. Børnene skal afleveres i børnehaven kl. 17.00 og hentes igen dagen
efter mellem kl. 8.00-9.00, hvor der i dette tidsrum serveres morgenmad for forældre og søskende.
Fælles afslutning
Fredag d. 19 juni holder vi fælles afslutning for alle Storegruppebørn kl. 9.30 – her deltager
Stuegruppebørnene også. Hvis I som forældre tænker, at børnene skal dele noget ud, kan I notere på
en seddel, som hænger ved afkrydsningslisten, hvad jeres barn medbringer, så undgår vi, at alle
tager det samme med.
Fælles Sommerfest d. 25 juni
Nærmere info om tidsrum m.m. kommer senere, men sæt gerne kryds i kalenderen denne torsdag;-)
Tilmelding til uge 27, 28 og 32
Af hensyn til bemandingsplanen vil jeg gerne, at I udfylder sedlerne vedr. sommerpasning i uge 27,
28 og 32 – disse hænger på tavlen ved afkrydsningslisten;-)
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 12 juni.
Fødselsdage

I juni skal vi sige tillykke til Tinna, som har fødselsdag d. 21 juni
Husk vi har lukket i børnehaven Grundlovsdag

Juni-hilsner fra Personalet

