
Nyhedsbrev januar 2015 

Kære forældre og børn, først vil vi ønske jer rigtigt godt nytår, vi håber i er startet godt og vi glæder os til at 

tage hul på et det nye sammen med jer. 

Januar byder på oprydning og en eventyrlig start, Vi vil i denne måned nemlig arbejde med eventyr i alle 

støbninger, der vil være fokus på højtlæsning, kreative indslag og rim og remser. 

Nyheder: 

Der er sket lidt ændringer hen over juleferien og da vi nu er så mange børn i børnehaven har vi været nødt 

til at rykke 5 børn fra den ene gaderobe til den anden, de 5 børn og deres familier er oplyst om dette.  

Vi skal samtidig også byde velkommen til en ny pige i skolegruppen, nemlig Xenia og hendes familie, 

velkomme til. 

Villum er i julen blevet storebror så vi ønsker stort tillykke med lillebror. 

Vi kan samtidig byde velkommen til en ny voksen, nemlig Jane som er blevet fast ansat 1 januar. - de fleste 

kender godt Jane i forvejen da hun siden efteråret har været fast vikar hos os. 

Vores musik starter også op på ny, så vi skal fra uge 3 fast op på skolen til musik og leg fordelt i to grupper 

om mandagen og tirsdagen så alle børn kommer afsted en gang om ugen. 

Generel info: 

Vi efterlyste i december, at der blev fyldt lidt op i gaderoberne, med ekstra skiftetøj og tøj der kan bruges i 

denne kolde tid, vi ser gerne i tjekker op på dette en gang mere og samtidig tager det tøj med hjem som 

ikke passer til årstiden. Dette er fordi det kan være svært at holde orden på det hele. 

Vi vil derfor også bruge januar på at træne på, at have bedre tjek på sin egen gaderobe så vi kan mindske 

det store rod der til tider kan herske der ude, i må meget gerne hjælpe jeres barn med dette i hverdagen. 

Til sidst lige et par billeder fra vores julefrokost hvor både de store gik lucia og vi fik besøg af selveste 

Julemanden. 

  

 


