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September 2018
Tillykke til Filip og Kai som begge bliver 3 år samt Victoria og Astrid som begge
bliver 4 år.
Arbejdsdag
Mange tak til dem som deltog i arbejdsdagen. Der blev hygget og lavet mange gode
ting som børnehaven kan have glæde af i lang tid. Som en lille privat børnehave har
vi ikke en pedel som ordner tingene for os og da det er svært at nå mange af tingene i
hverdagen, er vi meget taknemmelige for den hjælp en arbejdsdag giver os. Samtidig
er det også en dejlig mulighed for både os og Jer at være sammen på og få talt om alt
det man ikke gør i hverdagen.
Skiftetøj og sutsko
Nu viser kalenderen efterår og vejret er på vej til at skifte. Derfor bedes I tjekke om
Jeres barn har et til to sæt skiftetøj i kassen/skabet. En regnvejrsdag kan godt kræve
mere end et par strømper m.m.
Det er også tid til at der altid skal være regntøj og et par gummistøvler i børnehaven
samt et par sutsko til inde brug.
Husk navn i alt tøj og sko.
Bedsteforældredag
Husk at tilmelde Jeres bedsteforældre til vores hyggelige bedsteforældredag den 28.
september.
Generalforsamling
Torsdag den 25. oktober kl. 17.00 er der generalforsamling, hvor vi alle mødes og
opdateres på hvordan vores lille børnehave har det. Der skal vælges nye til
bestyrelsen, der vil være en beretning både fra formanden og fra ledelsen om året det
er gået samt en gennemgang af børnehavens økonomi. I en privat børnehave er det
bestyrelsen som står for driften af huset samt tegner børnehaven udadtil. Bestyrelsen
har så ansat en leder som varetager den daglige drift samt har ansvar for personalet og
for at pædagogikken fungerer, hvilket gør at man som bestyrelsesmedlem ikke er med
i de daglige beslutninger, men har et overordnet ansvar. Hvis der er nogen som er
interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejdet, er man altid velkommen til at tale
med de nuværende bestyrelsesmedlemmer eller med en af os andre i huset. Listen
over hvem som er i bestyrelsen lige nu hænger på tavlen over pulten eller man kan se
dem på vores hjemmeside www.kvaerndrupboernehave.dk.
Bestyrelsen holder ca. møde hver anden måned i to timer.

Legetøj
Om fredagen er det tilladt at have ét stykke legetøj med. Dvs. en dukke, en bil eller
andet. Dukkens tilbehør skal ikke med og heller ikke hele garagen m.m.
Legetøj som larmer er ikke velkomment.
Husk navn på legetøjet og at børnehaven ikke tager ansvar for medbragt legetøj.
Datoer.
25.9. Forældrekaffe kl. 14.00-15.30
27.9. Åbent hus for dagplejere.
28.9. Bedsteforældredag om formiddagen.
25.10. Generalforsamling kl. 17.00. Vi starter med fællesspisning
Venlig hilsen
Personalet i Kværndrup Børnehave

