Sommer nyhedsbrev
Tak for sidst, det var dejligt, at se så mange til sommerferiehygge fredag d. 16. juni, vi var meget heldige
med vejret, så skønt at vi kunne hygge i legeparken, hvor børnene kunne lege frit mens I forældre kunne
hygge med hinanden. Sikke en buffet, der var noget for enhver smag og rigeligt til alle. Tak for god
opbakning.
Sommerferien nærmere sig, enkelte er ved at tage på ferie, men de fleste har et par uger endnu. Alle
glæder sig til en velfortjent pause, hvor der skal hygges, leges og spises is med mor og far. Det er dejligt, at
hører børnene tale indbyrdes om, hvor ferien skal tilbringes, nogen skal på camping, andre kører mega
langt i bil og andre skal flyve til et varmt land, hvor man kun spiser is. Måske I derhjemme hører, at
fredagssangen er blevet omskrevet lidt, i anledningen af sommerferien – børnene er i hvert fald blevet
gode til at synge den. Sangen er vedhæftet så I forældre kan synge med derhjemme ;-)
Nye grupper
Når vi kommer tilbage efter en lang og dejlig sommerferie, vil I opleve at jeres børn har fået nye rum i
garderoben og nogle af børnene skal have garderobe oppe hos uglerne.
De kommende ugler er:
Lukas, William, Frej, Magnus, Alexander, Ida, Daniel, Mathilde
Svalerne:
Filippa, Mica, Theresa, Sofia, Maja, Eva, Denis
Fra august vil tirsdag være tur dag og torsdag vil være bål dag. Det har vi valgt ud fra, at vi gerne vil have
bedre mulighed for at indsamle frugter, bær og grøntsager i vores nærområde og derefter tilberede det
over bål i samme uge. Mandag og onsdag formiddag vil børnene være i grupperne. Tinna og Randi vil
forsætte med at være hos Svalerne og Rasmus ved uglerne. Fredag er vi alle sammen på tværs af ugler og
svaler.

Arbejdsdag
Tusind Tak for en flot arbejdsindsats både ude og ind til arbejdsdagen og efterfølgende, der var mange
opgaver både store og små, det er altid spændende at komme mandag morgen og ser resultatet af jeres
fælles anstrengelser. Alle opgaver er vigtige, dog vil jeg fremhæve at arbejdet med at planlægge
arbejdsdagene, flytte sand i skolegården og hækklipning har været store opgaver i denne omgang.

Græsslåning
Græsset gror i legeparken og området er blevet større, det er derfor vigtigt at I husker at få slået græsset
hver uge. Hvis I er forhindret en uge så byt indbyrdes. I garderoben ved svalestuen hænger der en oversigt

over hvem der skal slå græs i de enkelte uger. Det er også ok at gøre det en eftermiddag mens børnene er i
legeparken, men I må gerne lige give besked så vi kan rydde op for legesager så det er til at kører med
græsslåmaskinen.

Ordensreglement for legeparken/bålhuset
I bestyrelsen arbejdes der på at lave et ordensreglement for legeparken. Det er primært omkring bålhuset,
vi har oplevet et par gang i foråret at der holdes fest med bål. I hører nærmere når reglementet er klar til
ophængning i bålhuset.

Farvel og på gensyn
Som altid ved sommerferien skal vi sige farvel til en stor flok flyve færdige ugler og deres familier. I vil blive
savnet hver og en. I har haft jeres gang i børnehaven i mange år og det er vemodigt at sige farvel til jer,
men det er også med en stor portion af stolthed over at se, hvor dygtige og skoleparate børnene er. Vi
voksne føler os meget privilegerer over, at have fulgt de små pus med runde babykinder til hvor de er nu,
klar til at møde en ny verden som skoleelev.
Held og lykke skal I have med på jeres vej og glem ikke at komme på besøg i børnehaven.

Afslutning for Signe
Torsdag d. 15. juni var dagen, hvor vi skulle tage afsked med Signe, det blev trods alt en hyggelig
eftermiddag. Signe har lovet at kigge forbi og besøge os, det vil vi glæde os til. Tak for den gode opbakning
til forældrekaffen, dejligt at I tog jer tid til at sige pænt farvel til Signe. Vi ønsker Signe al mulig held og lykke
fremover og tillykke med hendes nye job som pædagogmedhjælper ved Naturbørnehaven Bakkegården i
Thorsø.

Virksomhedspraktikant
Bettina som har været i virksomhedspraktik her i snart 4 uger skal vi også sige farvel til. Bettina har sidste
dag mandag d. 3. juli. Bettina har fra første dag været meget vellidt af alle børn, hun er gået ind i huset og
hverdagen som om hun altid har været en del af huset. Bettina havde ønsket at komme i praktik i en
børnehave, for at blive helt afklaret med, at det var pædagogvejen hun skulle vælge i forbindelse med start
på en ny uddannelse. Herfra skal kun lyde - sæt i gang Bettina, du skal nok blive en mega god pædagog. Vi
håber du får lyst til undervejs, at kigge forbi eller måske får brug for, at låne en flok dejlige børn og voksne
til et pædagogisk projekt – så er vi klar.

Aloe Vera læbepomade
Børnehaven har 9 stk. Aloe Vera læbepomader tilbage, de kan købes for 35 kr. pr. stk. eller 3 for 100 kr. For
hver solgt læbepomade tjener børnehaven 5 kr. Betaling sker via mobilepay til Linda Holmbergs mor Susie
MacLean på 2992 2651.

Fødselsdage og jubilæum
Stort tillykke til
Alexander som bliver 5 år d. 6. juli
Benjamin som bliver 6 år d. 15. juli
Kasper som bliver 7 år d. 17. juli
Vi glæder os til at fejre jeres fødselsdage.
Stort tillykke til Tinna som havde fødselsdag d. 21. juni og som har 10 års jubilæum d. 1. august

Vigtige datoer
Børnehaven har lukket i uge 29, 30 og 31
1. august Tinna har 10 års jubilæum
7. august børnehaven åbner igen kl. 6.30
18. august børnehavens 10 års fødselsdag og Tinna 10 års jubilæum fejres.

Til sidst vil
Tinna, Rasmus og jeg
ønsker jer alle en rigtig god sommer

Sommerferie sang
Ferie ferie nu har vi ferie
Og vi skal lege med far og mor
Ferie ferie nu har ferie
Og vi skal lege med far og mor

Nu er sommeren her igen
Det er noget vi kan li´
Sommer sol og bare tæ´r
Nu er ferien her
Sommer sol og bare tær
Nu er ferien her

Og vi synger…

Sommer sommer nu er det sommer
Og vi skal spise en masse is
Sommer Sommer nu er det sommer
Og vi skal spise en masse is.

God sommer

