NYHEDSBREV JUNI
Dagene går pludseligt så hurtigt, og lige om lidt er det snart sommer.
Vi har fået brugt Maj flittigt og er efterhånden kommet så meget i forårs stemning at varmen er det sidste der
mangler, Vores have bede er blevet ordnet så fint og næsten alle børn kan efterhånden kende forskel på ukrudt
og blomster så det går den rigtige vej.
Plant en blomst dagen var igen i år, en stor succes og vi var meget overvældede over hvor mange der valgte at
ligge et par hyggelig timer her, sammen med os.

Vi fik både et fint æble træ og en masse flotte og farverige blomster. Vi takker for bunden af vores hjerte.
De mange mødre gik også her fra med et dejligt smil på læben, da alle børn i løbet af dagen havde gjort sig
meget umage med at lave en fin mors dags gave de kunne få med hjem til om søndagen.

De meget flotte blomster der aldrig forgår og ikke to var ens.

Til vores ekstra ordinære have dag, mødte der heldigvis nogle friske mennesker op og gav den max gas, der
blev både gravet fra og støbt hele grundlaget til vores kommende mini by ved sandkassen.
Vi kan i den forbindelse lige på falderebet nå at gøre reklame for vores kommende arbejdsdag nu

Lørdag d.30/5-15,- vejr guderne truer godt nok med en masse uvejr, så det store male arbejde kan
risikere at blive udskudt, men så må der fokuseres på de ting der kan graves ned og sættes op.

Vi skal i Juni byde to nye børn velkommen nemlig :

Agnes og Marcus og deres familier, Samtidig skal

vi også hilse og byde velkommen til en ny voksen i børnehaven, han hedder

Brian og skal være her hos os

på fuld tid fra 1 juni. Brian er udannet pædagog og har erfaring med både helt små børn og børnehave aldren,
Der ud over kommer Brian fra en idræts institution hvor han har 12 års erfaring fra.
Juni måned står i indianer tema tegn og vi vil i løbet af måneden lave forskellige ting der har med emnet at
gøre, vi håber på vi kan få gang i bålet og mon ikke også der kommer til at spire nogle fine indianer frem hist
og her.
Vigtige datoer i Juni:

Fredag D 5 juni – Grundlovsdag, holder børnehaven lukket
Lørdag D.13 juni er er der loppemarked oppe i skolegården, husk at få kigget gemmerne igennem der
hjemme, måske var det noget for jer at købe en stand og være med, standen koster 100 kr som går ubeskåret til
børnehaven, hvis nogen har mod på at bage en kage til salg sammen med kaffen er vi også de glade modtager
af en sådan.

Torsdag D.18 juni er der spaghetti aften – så til de som har lyst til at komme efter arbejde og spise fælles
aftensmad denne dag er det muligt, bare husk egen service. Tilmeldings sedler kommer senere.

Onsdag D.24 juni holder vi Sct. Hans i børnehaven, og inviterer derfor til lidt bål hygge kaffe, saftevand
og popcorn fra kl.10.00-11.00.

Fredag D.26 juni, er der afslutnings fest for de kommende skolebørn/ vores ugleunger – invitation
kommer senere.
Vigtige beskeder og info:
En lille husker til alle, Når i afhenter jeres børn såvel inde som udendørs, skal der ryddes op og lægges på
plads.
Husk at få en potteskjuler samt potte med i børnehaven, da vi i øjeblikket sår og spire på liv og løs.

Vi skal afslutningsvis, bede de sidste om at melde sig ind på
Sommerferie sedlerne, så vi kan få tjek på ugerne i juli/august

Billederne er fra da Søren bondemand kom med sin store traktor og kørte vores legehuse ind på legepladsen

