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Nyhedsbrev for August 2014 
I Julimåned har alle børn på skift holdt ferie. De som har oplevet børnehaven nogle af ugerne, har enten 

været kreative, leget i eller med vand på legepladsen, mødt vores store edderkop!!! Hjulpet til med at kigge 

spil og legetøj igennem eller måske været med på skolens legeplads. 

Varmen har i hvert fald været ulidelig nogle dage, så vi har haft skyggehygge indenfor, hvor børnene har 

lavet tegninger og gavekasser, Eller leget i skyggen af vores dejlige solsejl. 

OBS : De voksne har i ferieperioden flyttet rundt på børnenes gaderoberne, så når alle kommer 

tilbage skal i være opmærksomme på barnets navn måske er rykket plads. 

Det er blevet sådan, at de største børn har gaderobe sammen, i den ene ene ende. (den ned mod cykelbanen) 

Mens de mindste og mellemgruppe børnene, har fået plads i modsatte ende (ved gyngerne) 

Madpakker og frugt følger selvfølelig med til samme ende, så det køleskab der er i den ende barnets 

gaderobe er i, vil være det køleskab i bruger fremover. 

Husk at madpakker skal ligge på hylderne i køleskabet mens frugten høre til i nederste skuffe, hjælp gerne 

barnet på plads med disse, så kan de bedre finde det når det skal bruges. 

 

Vi har i Juli officielt sagt farvel, til de store skolebørn. Men har også sagt goddag til nogle nye ansigter. 

1.August byder vi Velkommen til Naja og Nikolaj, og deres familier, vi glæder os til at møde jer. 

 

Vi skal i gang med August måned som stadig vil være præget af ferie hos både børn og voksne. Men hold 

godt øje med opslag i børnehaven, da vi har en sommerfest i vente. 

Forsat god ferie til de som stadig er i gang, velkommen tilbage fra ferie til de som nu kommer og ikke 

mindst rigtig god ferie til de som starter op på ferie nu. 

Vi ses snart alle sammen. 

General info  

Tjek gerne op i gaderoberne, måske få tjekket tøj størrelser. 

Vi vil efter sommerferien gerne have mere fokus og ro på morgen samlingen, vi henstiller venligst til at 

aflevering af børnene sker inden kl.9, og skulle i komme senere, prej en voksen så hjælper en af os med at få 

sagt farvel og hjulpet barnet ind i gruppen. 

 

Venlig hilsen de voksne i VNI Børnehave    


