Nyhedsbrev maj 2019

Arbejdsfredag
Tusind tak for hjælpen til alle der deltog i arbejdsdagen. Det er dejligt at mærke den store
opbakning der er.
Selvom det begyndte at regne, blev næsten alle opgaver løst og vi spiste hotdog tidligere end
forventet.
Jeg har fået tilbagemeldinger om at det var godt, at det blev holdt om fredagen, da det
forstyrrer mindre end i weekenden, så derfor planlægger jeg at holde næste arbejdsdag en
fredag.

Solpolitikken
Vi har allerede haft den første uge med masser af sol, så vi minder jer om vores solpolitik
• Alle børn skal være smurt med solcreme, når de afleveres.
• I børnehaven skal hvert barn have egen solcreme liggende på hylden i garderoben
• De børn, der er med på legepladsen om eftermiddagen, bliver smurt af personalet
efter behov.

Forældrekaffe d.24.6
Mandag den 24. juni i tidsrummet kl. 14.30-16 vil vi gerne invitere på en kop kaffe på
legepladsen i forbindelse med, at I henter jeres børn. Eftermiddagen er en mulighed for jer
forældre, til at lære hinanden og de andre børn bedre at kende og se hvor- og med hvem,
jeres leger med. Vi håber at mange har mulighed for at ”hænge ud” lidt. Personalet har stadig
ansvaret for børnene, så de bevæger sig rundt på legepladsen. Vil man snakke med dem, skal
man ud og finde dem.

Storbørnstur d.25.juni
Denne heldagstur er for de børn der starter i skole efter sommerferien.
Traditionen tro, går turen til Ajstrup i Henriks sommerhus. Hele dagen bliver der leget på
stranden, i skoven og ved sommerhuset.
Info kommer senere til de børn der skal med.

Fødselsdage
Vi minder jer om, at I skal huske at have en tegning med hjemmefra, når der er fødselsdage.
Der er ikke altid tid til at tegne herhenne inden fødselsdagen.
Tegningen skal ikke pakkes ind. Det bliver gjort her i bhv.

Drikkedunken
Det er vigtigt at børnene har en drikkedunk liggende i rummet i kælderen, så de nemmere har
adgang til vand og så vi sparer på engangskrusene. Vi vil gerne at I gør det til en vane, at
fylde jeres barns drikkedunk om morgenen, når I alligevel går gennem kælderrummet. Husk
også at I selv er ansvarlige for at rengøre dunken.

Sommerferie
Det ville være dejligt hvis I vil opdatere ferielisten med den ekstra ferie I holder, udover
uge 29 og 30.
Listerne hænger på hver stues opslagstavle, med undtagelse af grøn stue, hvor den hænger
på køleskabet.
Det er vigtigt for planlægning af personalets ferie og evt. vikardækning at I melder ind
hurtigst muligt.
På forhånd tak.

Modulskemaer
Husk at aflevere modulskema for juli senest den 31.5.19.
Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Karen Uhrskov

