Nyhedsbrev April 2017
Trods hagl- og tordenbyger er der forår i luften. Træer og buske har fået knopper på grenene, solen
skinner og himlen er blå.
I marts mdr. gik vi i gang med vores naturtema, hvor vi har ledt efter de dyr som er begyndt at
komme frem. Og som dagene går, kommer der flere og flere til. 
Vi har startet spiring op, af mange spændende ting, de kan ses på stuerne og vi gør langsomt klar ude
til de kan sættes i vores have bed. 
Skolebørnene var med til affaldsdag, hvor de på legepladsen fik fyldt en pose med diverse skrald, det
kom faktisk bag på os hvor meget vi kunne finde på lidt under en times arbejde. Affaldet blev leveret
op på skolen sammen med det 0 klasse samlede omkring vores yderside.

Maddagen stod på øllebrød/flødeskum og pandekager over bål - der var meget stille ved bordet og
i det dejlige forårs vejr fik vi spist maden uden for.
Stuerne har haft travlt med at lave små hemmeligheder og vi er sikker på det falder i god jord. 
Husk nu at blive overrasket og gætte meget forkert ;)
1 april får græshopperne nye børn. Vi byder her Velkommen til

Oskar, Julius og

Lærke. 
Påsken står for døren og børnene er begyndt at glæde sig til ferie. I løbet af uge 14 vil garderoberne
blive fyldt op med diverse pynt som i kan nyde i påsken.
Vi kan nu så småt se frem til Årets påskefrokost for børnene, det er d.19 april, dagen hvor
fællesrummet danner ramme om en flok glade og forventnings fulde børn, som efter maden skal på
den årlige påske æggejagt.
På kontoret har vi sat gang i vores små kyllinger, eller lige nu små æg, i vil opleve døren er låst fra tid
til anden her skal i spørge en voksen om i må kigge ind.

Sidst i april er vi blevet inviteret hjem til Agnethe og Edel, de får nemlig snart små lam og dem må vi
komme og se, hold derfor godt øje med vores facebook gruppe da vi en dag skal på tur og derfor skal
komme inden kl 9 alle sammen 

Vigtige datoer:
6 april : Teater i 0 klasse.
7 april :Team Rynkeby løb.
13 april til 17 April : Påskeferie.
27 april : Generalforsamling VNI
OBS. Vejret er virkelig begyndt at skifte meget nu, så husk lige at få tjek på garderoberne en god
vindjakke og både kondisko og gummistøvler samt regntøj og termotøj er godt at have liggende.

I ønskes alle en rigtig god påskeferie og vi glæder os til at høre børnene fortælle om deres oplevelser,
når de kommer tilbage igen.

