
  
 

           Nyhedsbrev April 
Marts har fået en ende, foråret banker for alvor på. Vi har brugt marts på at studere de mange 

forskellige forårs blomster og farver der langsomt er dukker op på ny. 

Vi har fodret fugle og snakket om hvilke fugle, der er kommet tilbage fra syden og hvilke der har 

været her hele vinteren, d.6 marts 2015 hørte vi i VNI børnehave at lærken, var kommet tilbage, 

det var en dejlig lyd som i den grad viser at foråret er på vej. 

Påsken står for døren og børnene har været flittige til, at lave diverse påskepynt og selvfølelig er 

der også blevet sået karse. - det hele er så småt kommet med hjem og vi håber det pynter i de små 

hjem. 

Vi sluttede marts af, med et hyggeligt besøg af påskeharen og påskekyllingen. De landede i en stor 

rød ballon ude på marken, men da de kom ind var deres kurve helt tomme?! 

Heldigvis kunne de voksne forstå, hvad de sagde, for det viste sig at kurvene var helt tomme fordi 

børnene skulle synge en påskeæg sang og gå på jagt efter æggene. 

Efter ca 15 min, var alle æg fundet og vi sluttede af med at vinke farvel til påskeharen og 

påskekyllingen, inden de igen drog videre. 

 

Børn har et klart blik for kulturelle udtryksformer. Jo mere varieret børn får lov at udfolde 

sig og jo flere kulturelle møder, de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres 

opfattelse af såvel verden, andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer. 

Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner, har de ganske som voksne brug for 

inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe. 

 

 



  
I April vil vi foresætte vores fokus på hvordan vi behandler hinanden og hvad en god ven er. 

Samtidig vil april bære tydelig tegn af, at vi vil være mere ude, da vores fine legeplads skal gøres 

klar til Plant en blomst dag som ligger i start maj. 

 Husk at tjekke op i gaderoberne  

Vi vil også på nært hold opleve de små insekter som langsomt kommer frem, børnene har allerede 

mødt de første mariehøns og en meget STOR brumbasse. 

Vi skal byde velkommen til ikke mindre end 5 nye børn og deres familier efter påske ferien, så 

stort og hjerteligt velkommen til : 

Agnethe, Edel, Daniel og Sascha hos viberne og Alexander hos svalerne 

Vigtige datoer: Vi skal d.15/4-2015 holde forældremøde, hvor vi blandt andet skal have en ny i 

forældrerådet, da vi desværre må sige farvel til Elsebeth (Marco’s mor) da Marco skal i skole til 

sommer. Mødet bliver holdt i børnehaven fra kl 17 – 19, hold øje med opslag i børnehaven. 

Børnene skal fredag d.17/4-2015 kun have en lille madpakke og frugt med, for der holder vi 

påskefrokost i børnehaven. 

Drikkedunke er også så småt ved at være på tide igen, de sættes tomme om morgenen i kasserne i 

køkkenet, så fylder personalet frisk vand i inden vi går på legepladsen. 

Ugelungerne vil i løbet af april, få mere info om de besøgsdage der vil komme fra nu til skole start, 

de første dage er:  tirsdag d.21/4-2015.kl.8.20-12.00 og tirsdag d.28/4-2015. Trine fra 0 kl vil efter 

påske sende et brev ud. 

Andre vigtige datoer for fremtiden: 

Forældrerådsmøde 29/4-2015   

Plant en blomst 8/5-2015 

Havedag 30/5-2015 kl.10-15. 

Spaghetti-aften d18/6-2015 kl.17 

Forældrerådsmøde 26/8-2015 

Sommerfest 29/8-2015 kl.12-16 

Havedag 26/9-2015 kl.10-15 

Forældrerådsmøde 28/10-2015 

Klippeklistredag 27/11-2015 kl 13.30-15.30 


