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Tillykke til Zander og Alberthe som er bliver 5 år og Astrid som bliver 3 år
Velkommen til Gosia som startede 1. september. Vi glæder os til at lære dig og din
familie at kende.
Farvel til Willi og Louie som flytter til Horne sidst i denne måned. Vi ønsker Jer held
og lykke fremover.
Tak
Tusinde tak for hjælpen til arbejdsdagen den 26. august. Der blev nået mange dejlige
ting og børnehaven samt legepladsen står flot til det kommende efterår.
Bedsteforældredag
Fredag den 29. september holder vi bedsteforældredag for alle bedsteforældre.
På dagen vil der være forskellige aktiviteter og en fælles frokost som alle
bedsteforældre medbringer noget til. Nærmere info kommer i et brev.
Efterår
Lige nu nyder vi sensommeren, men lige om lidt er det efterår med regn og rusk.
Husk derfor skiftetøj, regntøj og gummistøvler. Husk navn i alt tøjet et tydeligt sted
f.eks. i nakken eller på mærket i siden.
Efterår betyder også at vi igen bruger sutsko indenfor. Alle børn skal have sutsko
med også selvom de ikke vil bruge den derhjemme. Igen husk navn i så de kan
komme retur igen.
Tøj uden navn ender i kassen ved pulten.
Madpakken
Vores børns madpakker er lavet med stor omhu og meget kærlighed. Men som barn
kan det være svært at spise rugbrød, når der ligger mange lækre ting ved siden af.
Derfor henstiller vi til at man kun putter en god ting i. Med en god ting mener vi, en
figenstang, en muslibar, en ostehaps eller en kiks. Frugt og grønt må de gerne have
med, men igen i et antal som er muligt at rumme for barnet.
Datoer.
13.9. Fotograf kl.9.00. Børnene er velkommen til at blive fotograferet med deres
søskende eller fætter.
25.9. Forældrekaffe kl. 14-15.30
28.9. Åbent hus for dagplejere.
29.9. Bedsteforældredag
Venlig hilsen
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