
                                                                                                                                                        

      Nyhedsbrev maj måned 2017
April er slut, det har været en måned med meget lidt sol, men med masser af regn, blæst, slud og 
hagl, vi håber at maj måned bliver meget bedre.

I april måned har alle børn deltaget i Rynkebyløbet, børnene var super seje og alle ydede deres 
bedste. De kørte en rute på 100 m og der blev i den grad givet gas. 

Vi har også været op på skolen, for at se 0. klasses meget flotte teaterstykke, teaterstykket var en god 
opsamling på vores fælles oprydning af affald i naturen, og flere børn fik stof til eftertanke. 

Vi har fulgt æggene i rugemaskine hver dag, indtil der kom 6 meget søde små kyllinger ud, vi nåede at
nyde de små i ca 2 dage før de skulle hjem til deres hønemor. 

Vi har også været inviteret hjem til Edel 
og Agnethe for at se en masse søde små 
lam, vi gik hjem til dem og det klarede 
alle børn meget flot, selvom det blæste 
en del og vi skulle gå ca 3.6 km.

De fleste af børnene har fået holdt 
påskeferie, de børn som havde behov for
pasning, blev passet sammen med SFO 
børnene, de blev passet både her i 
børnehaven og i SFO’ens lokaler.

Vi har fået afholdt vores årlige påskefrokost, hvor hvert barn selv bestemte hvad de ville have på deres
landgangsbrød, efter spisning kom påskeharen og påske ællingen forbi og lagde påskeæg ud så alle 
børn skulle synge påskeæg sangen for at finde de fine æg.

Torsdag d. 27/4 er der blevet afholdt generalforsamling.

I denne måned vil vi starte ud med en drenge-uge, hvor vi skal lave nogle seje drenge aktiviteter.

Vi foresætter med vores naturmandage, og vil stadig bruge natur og naturfænomener fra læreplanen 
den kommende måned. 

Vi vil i maj måned sige, Velkommen til Magne som skal gå på 

salamander stuen.

Torsdag d. 11/5 vil vi holde plant en blomst dag, klokken 13-15, alle børn må 
medbringe en sommerblomst til at plante udenfor, ønsker man at medbringe noget andet, så tag fat i 
personalet.



                                                                                                                                                        
Der er arbejdsweekend Fredag d. 19. maj og

                                 Lørdag d. 20. maj, husk at sætte kryds i 
kalenderen vi håber at rigtig mange af jer, melder jer til så vi kan få lavet en masse, blandt andet få sat 
vores nye legeplads op.

Der er maddag mandag d. 22/5, hvor vi vil lave mad over bålet.

Vigtige datoer: Fredag d. 12/5 St. bededag – lukket

Torsdag d.25/5 kr. himmelfartsdag – lukket

Fredag d. 26/5 lukkedag

                                  

                        Billederne er fra rynkebyløbet og vores påskefrokost 


