
                                                                                                                                                         

Nyhedsbrev Januar 2016 
Velkommen tilbage fra en skøn og tiltrængt juleferie, og rigtigt godt nytår. 

Desværre fik vi jo ikke meget sne hen over julen, men det ser ud til at komme nu, vi 

nyder det i hvert fald i fulde drag. Skulle der nogle dage blive ”snekaos” eller info om 

trafik problemer, vil vi så vidt muligt holde jer opdateret på vores facebook gruppe, og 

ellers er det en god ide’ at tjekke på skolens hjemmeside. 

Skolens hjemmeside : www.vestermosefriskole.dk facebook  

Vores facebook gruppe: Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave 

December gik lyn hurtigt og vi fik både holdt klippe klisterdag, jule frokost og de store 

fik gået lucia.  Vi håber at alle fik deres julepynt med hjem og alle forældre blev glade 

for deres julegaver. 

 

 
  

Vi har her i det nye år sagt goddag og velkommen til 4 nye børn, som vi officielt her 

byder velkommen til, nemlig  Alexander, Melicca, Frida og Anna 

samt deres familier. 

Vi er startet hårdt ud og har allerede haft de første musik timer på skolen samt 

gymnastik gennem hele huset på fulde drøn. - storegruppen er gået i gang med diverse 

skoleopgaver og huset summer af liv igen. 

http://www.vestermosefriskole.dk/


                                                                                                                                                         
I januar har vi eventyr på programmet, børnegrupperne kommer til at arbejde 

forskelligt med emnet, alt efter alder. Sidst på måneden vil der så småt dukke lidt 

fastelavn op i krogene. 

Vores maddag bliver holdt Fredag d.29 Januar så denne dag skal der ikke medbringes 

andet, end frugt og en lille reserve madpakke. 

Der vil i den næste tid hænge ferie sedler i børnenes garderober, husk at få dem 

udfyldt, og afleveret inden sidste svar dato tak. 

Husk at få fyldt op i garderoberne, vejret er er meget omskifteligt og børnene har især 

brug for ekstra luffer og tøj.  

                          

 

 

HUSK    HUSK   HUSK   HUSK   HUSK    HUSK   HUSK   HUSK   HUSK 

- at det er KUN den første hverdag i hver måned at vi har legetøjs dag!  

- at gaderoberne kun skal tømmes helt hver den sidste fredag i måneden. (det passer 

ofte med vores maddag)  

- at betale madpenge (10 kr pr måned) 

- at i IKKE må medbringe egen kælk, dette er af sikkerhedsmæssige årsager.  

 


