Lidt info om børnehuset frem til sommerferien.
Skovuger
Vi har nu startet afviklingen af forårets skovuger.
Alle de 3 børnehavegrupper får en uge i skoven. Uglerne er i skoven i uge 18.
Papegøjerne er i skoven i uge 19. Mågerne er i skoven i uge 20. De ældste børn fra
pingvinerne kommer henholdsvis med papegøjerne og mågerne. I får nærmere besked
når tiden nærmer sig. Vi glæder os til nogle dejlige dage i skoven.
Alle grupper bruger ugen efter til at efterbearbejde indtryk og oplevelserne i skoven.
Bedsteforældre og plantedag
Vi vil som noget nyt i år forsøge os med en bedsteforældre/plantedag.
Det er onsdag d. 24 maj fra kl. 14.30 til kl.16.00. Vi leverer muld, potter,
kaffe/te/saft og godt humør. I/bedsteforældre leverer en plante og gerne en kage
til fælles nydelse. Husk at melde til, så vi kan se om der er tilslutning til
arrangementet . Vi glæder os til at se jer.
Sommerfest
Datoen for året sommerfest er nu fastlagt. Det bliver fredag d. 16 juni kl. 17 –
19.30.
Det er vigtigt for os at, børnene oplever det som deres fest, at det er dem der
inviterer familien. Derfor starter vi forberedelserne 3 uger før selve festen, sådan
at der er god tid til at alle har mulighed for at levere deres bidrag. Forberedelserne
foregår i uge 22, 23 og 24.
Temaet for året fest er hekse og trolde. Dette er opstået af uglegruppens store
interesse for en CD der hedder ”mosekonens bryg” og skovugerne.
I eftersommeren kommer der en opfølgning på temaet. Vi er ved at arrangere en
teaterforestilling baseret på CDen som der bliver hørt meget.
Vi glæder os rigtig meget til sommerfesten og håber at mange kan komme.

Helligdage og lukkedag for resten af foråret
Børnehuset er lukket følgende dage:
Fredag d. 12 maj
Torsdag d. 25 maj
Fredag d. 26 maj

helligdag
helligdag
lukkedag

Mandag d. 5 juni

helligdag

Frugtordning
Der er lige blevet sendt en mail ud om ny ansvarlig for frugt ordningen.
Det er Jannie (Mathilde og Cecilies mor).
Være opmærksom på at få ændret kontonummer, som skal bruges fra 1 juni. Husk
navn på barnet på indbetalingen og lav venligst en fast overførsel, så bliver det ikke
glemt.
Kontonummer er: Reg.nr. 6487 kontonummer 0002003658.
På forhånd tak for hjælpen 
Sommerferie
Vi har brug for hjælp. Husk at give besked om hvornår jeres barn holder ferie. Det er
vigtigt for planlægningen af sommeren i børnehuset.
Vi anbefaler at alle børn får ferie fra børnehuset. Det er børnenes arbejde, de har
også brug for fri 
Tøj og solcreme
Nu ser det endelig ud til at foråret/sommeren nærmer sig. Det betyder at, der er
behov for både varmt og køligt overtøj til børnene. Man kan med fordel også lige se
efter i børnenes kasser om skiftetøjet passer til årstiden.
Vi har et tilbud til jer. Hvis i sørger for at børnene er smurt ind i solcreme om
morgenen når de kommer, så giver vi dem en tur efter frokost, og vi lægge selv
solcreme til. Hvem kan sige nej til det

