
 

Nyhedsbrev august 2018 VNI børnehave. 
Vi skal først og fremmest byde jer alle sammen velkommen tilbage fra ferie, sikke en sommer det 
har været og stadig er, det virker helt urealistisk, vi håber i har nydt det ekstreme gode vejr og har 
fået badet både på stranden og i poolen.  

Vi er startet august ud med at modtage 4 nye ansigter i vores børnehave, så stort og hjerteligt 

velkommen til Caroline ogAgnes på Salamanderstuen og til Aksel og Carl på 

græshopperne. 

Vi har nu i en god uges tid, brugt god energi på at falde til på stuerne og indtage vores nye ”roller” 
det er altid sådan lidt specielt når de største er gået ud og startet skole så det næste kuld bliver 
klar.  

Vi skal i gang/ foresætte med vores læreplans tema – personlige kompetencer, vi har så småt taget 
hul på samlinger og opgaver på stuerne og børnene er bare så gode til at hjælpe hinanden. 

Vi kommer til at sætte fokus på pige/dreng, forskelle og ligheder, venskaber, hvem er jeg, min 
familie mv. 

Vi vil lave nogle frisør dage hvor piger og drenge er velkommen til at tage hårelastikker, voks eller 
andet sjovt til håret med, hvor vi så vil lave og lege lidt make over på børnene. – i den forbindelse 
er i som har tid og lys til at give en hånd med som forældre velkommen, måske nogen ligger inde 
med en god bog om fletninger eller bare har det i hånden.                                                                                        
Frisør dagene er fra mandag d.27 august til onsdag d.29 august. Alle dage mellem kl. 9.30 og 11.00 

Meld gerne ind til personalet hvis i kommer forbi. 

OBS vi skal gøre opmærksom på at det er tid til at betale madpenge, betalingen skal ske til 
personalet i kontanter, enten betales der fra august til januar med i alt 120 kr, eller fra august til 
juni i alt 220 kr. 

Vi har maddag torsdag d.30 august menuen er pasta med kødsovs og grønt ved siden. 

Vi skal bede jer om at tjekke op på børnenes garderober, det er stadig sommer men efteråret står 
for døren og måske er støvler og regntøj krympet eller ekstra bukserne sidder dårligt i livet. Vi skal 
huske jer at fylde godt op og være opmærksomme på om der mangler noget da vi jo ikke har 
ekstra tøj liggende i børnehaven, og derfor ringer efter jer hvis barnet mangler tøj der gør det ikke 
kan deltage i hverdagens aktiviteter.  

Privat legetøj skal stadig holdes hjemme da det desværre giver meget tumult, børnene i mellem, 
sovebørn har naturligvis stadig deres nussebamser/klude med. 

Vi har en masse datoer for det kommende år, husk at få skrevet dem i kalenderen.  



 
Vigtige datoer VNI Børnehave  

27-29 august – hår dage  

14 september bedsteforældredag 

21-22 september arbejdsweekend 

28 september spis sammen forældre/børn aften 

Uge 41 motions uge – fredag d.12 oktober, motionsdag med skolen.  

Uge 42 er efterårsferie. 

2 november – bamsedag 

30 november klippe klisterdag. 

13 december julefrokost i børnehaven  

20 december juleafslutning og kirke.  

8 februar fastelavn  

Uge 7 vinterferie.  

22 marts cykeldag 

Uge 13 – affalds uge  

9 april – påskefrokost  

12 april – Rynkeby løb 

Uge 16 + mandag d.22 april er der påskeferie og helt Lukket 

16 maj – plant en blomst dag 

24- 25 -maj arbejdsweekend  

21 juni sommerfest og forældremøde 

24 juni sct.hans 

28 juni farvelfest for de kommende skolebørn  

Uge 29 og 30 er lukke uger  

 

 

 


