Nyhedsbrev for november og december
Først skal lyde en kæmpe tak for jeres opbakning til Lanternefesten fredag d. 18, det var bare en dejlig
aften. Det var så dejligt at se en fyldt gymnastiksal med glade børn og voksne. Ingen tvivl om at det er Årets
fest. Hele ugen optil summede børnehaven af spændte børn som sang lanternesangen morgen, middag og
sikkert også aften, lavede lanterner, bagte småkager og malede sol, måne og stjerne pynt til dekoration i
gymnastiksalen. Vi glæder os allerede til næste års lanternefest.
Matas Miljøfond
I skrivende stund har vi gang i at søge Matas Miljøfond om tilskud til nye bærbuske og frugttræer til den
nye den af legeparken. I den forbindelse har Skibelund Gartneri været på besøg for at vejlede i hvilke buske
og træer det vil være mest hensigtsmæssigt at søge om. Vi har talte om at det skal være noget som kan
fryde både øje, næse og mave. Vi får besked til februar, om vi er kommet i betragtning til støtten med det
fulde ansøgte beløb, delvist eller et afslag.
Musikalsk legestue
Vi har nu afsluttet vores forløb med Tine Mynster i Sahl Kirke, det har været nogle meget berigende og
hyggelige fredag formiddage. Alle børn har fået en CD med Tine´s musik i gave. I børnehaven hænger der
en artikel på svaletuen som har været bragt i Midtjyllands Avis i forbindelse med vores deltagelse i
musikalsk legestue – I er velkomme til at tage den ned fra oplagstavlen og læse den.
Nye ansigter i børnehaven
Birgitthe Pedersen er ny vikar i huset, hun vil være at finde i børnehaven når der er ferie eller sygdom
blandt det faste personale.
Derudover vil I nogle tirsdage og fredage møde Magda som går i 6. klasse på Bøgeskovskolen. Magda
kommer fra Polen og vil gerne øve det danske sprog sammen med børnehave børn. Magda er storesøster
til Julia som går i børnehaven.
Det er sørme, det sandt er sandt, det er lige om lidt december…… og julen står for døren
I børnehaven glæder vi os til at julehygge en hel måned, der kommer selvfølgelig en månedsplan op og
hænge på tavlen, men derudover vil vi lige gøre opmærksom på nogle af vores aktiviteter.
6. december tur til Bjerringbro Biograf, hvor vi skal se 5 små julefilm. Det er et gratis arrangement gennem
Viborg Bibliotekerne
13. december Lucia arrangement – se infobrev som er udsendt separat på mail.
20. december børnejulefrokost – der kommer et opslag i børnehaven med mere information

Juleferien
Husk at krydse af på feriesedlen på tavlen om I holder ferie d. 22 og 23. december samt 2. januar i forhold
til hvor meget personale der skal være på arbejde dagene op til jul og efter nytår. Børnehaven er lukket
mellem jul og nytår.
Takster
Pr. 1. januar er der nye takster for daginstitutionspladser i Viborg Kommune. Vores Naturbørnehave har
valgt at følge de kommunale takster.
Ny takst er derfor 1.595,00 kr. pr. måned
Frugtordningen stiger ved samme lejlighed til 65 kr. pr. måned
Fødselsdage i november og december
Stort tillykke til Magnus som blev 4 år d. 28. november og til William som bliver 4 år d. 13. december.
– Hip hip hurraaaaaa - Stort tillykke til jer begge.

Rigtigt glædelig december måned og godt nytår (selvom at det er lidt i god tid)
Fra
Rasmus, Signe, Tinna og Randi

