Nyhedsbrev – august 2015
Så er sommerferien ved at være ved vejs ende – vi håber, at I har nydt den med eller uden sol;-) Opstarten i
Vores Børnehave har været stille og rolig – børnene hviler i sig selv, er glade og nyder gensynet med
hinanden. Vi benytter de første uger til at finde ind i den nye rytme, som dog brydes lidt i næste uge, da vi alle
er inviteret til fødselsdag hos Emily onsdag d.12 august, hvilket vi glæder os meget til. Fremadrettet vil vi følge
den struktur, som jeg omtalte i sidste nyhedsbrev.
Nyt fra kontoret
Forældrebetaling for august måned vil blive opkrævet medio august, hvor faktura bliver sendt pr. mail. Fra
september vil opkrævning igen blive via betalingsservice.
Ansættelse af Milica
Jeg har fornøjelsen af at kunne fortælle, at vi har ansat Milica i fleksjob i en tidsbegrænset stilling på 15 timer
om ugen fra uge 33-51. Milica vil som udgangspunkt primær være i børnehaven om eftermiddagen. Derudover
har Hanne Højlund sagt ja til fortsat at agere vikar ved behov, så det er dejligt.
Praktisk info
Vi oplever, at mange børn efterspørger hjælp til af- og påklædning, sko m.m., men da vi ved, at de i langt de
fleste tilfælde selv kan, er det vigtigt, at de gør det selv. Vi vil derfor appellere til, hvis I ikke allerede gør det, at
I som forældre bakker op omkring dette ved at motivere børnene til selv at gøre tingene så vidt muligt, så de
bliver mere selvhjulpne;-)
”Åben landsby” i Sahl d. 22 august fra kl. 10.00-14.00
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 22 august, hvor alle, der har lyst inviteres til ”Åben Landsby” i Sahl.
Intentionen er (som beskrevet i Borgerbladet), at Sahl By og dens tilbud skal vises fra sin allerflotteste side.
Der er et håb om stor eksponering i medierne, så støt op og mød op! Der er officiel åbning af Sahl Minihal
Foreningsfitness kl. 10.00. Alle byens foreninger og tilbud vil være repræsenteret, herunder Sahl Kultur og
idrætsforening, Sahl Minihal, Badminton, Floorball, Revy, Dans, Kortspil og Fitness, som sælger
medlemsskaber og laver introduktion af nye medlemmer på dagen. Vores Børnehave holder åben og laver
mad i bålhytten samt aktiviteter for børn i gymnastiksalen, så det bliver en hyggelig og indholdsrig dag. Inviter
gerne venner og bekendte til at kigge forbi Sahl på dagen;-)
I august siger vi TILLYKKE til
Emily, der fylder 5 år d. 4 august
Elinor, der fylder 5 år d. 11 august
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