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Juni måned er slut og alle er så småt gået i gang med at holde sommerferie på skift. 

Vi fik brugt Juni måned på at snakket om især frøer, sommerfugle og kyllinger, vi takker Elia’s forældre for 

de fine billeder af kyllingerne, det var sjovt at følge deres udvikling og se hvordan de senere så ud. 

Vi har sunget om frøen i mosen og tegnet og klippet sommerfugle. 

Midt i vores dyreprojekt dukkede en konkurrence fra Gyldendal op det var et lidt andet dyr nemlig 

cykkelmyggen Egon, så alle børnene farvede en fin tegning som vi fik sendt afsted.  

Nu krydser vi finger for vi kunne være en af de heldige der kan komme gennem nåleøjet. 

 

Vi fik klaret en hyggelig og sjov overnatning i børnehaven sammen med de store ugleunger, det var en sjov 

eftermiddag fyldt med god mad og dans, som senere endte i popcorn og filmhygge. 

Det var nogle meget trætte men spændte børn der skulle falde i søvn om aftenen, men det lykkes til slut, 

efter en god godnat historie. 

Men kl 7 næste morgen var det nogle lige så friske børn der indtog morgenmaden med grin og hygge. 

Vi siger vemodigt farvel til disse dejlige børn og ønsker dem den bedste vind videre på skolens vej, vi håber 

i vil kigge forbi og sige hej når i har tid. 

-Rebecca, Victor, Andreas, Noah, Philip, Silas, Cirkeline og Kasper.    

                    

 

D.23 juni fik vi holdt Sct.Hans i børnehaven, vi takker for den fine opbakning af både bedsteforældre og 

forældre, der havde givet sig tid, til at sende vores fine heks på sin eventyrlige rejse. Vi sendte hende afsted 

med en hekse sang og trods det blæste lidt gik alt efter planen. 

Vi sluttede af med en hjemmegjort rabarberkage (fra egen høst), popcorn og saft. 
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1 Juli bød vi Velkommen til vores ”nye” voksen, Lisette som nu fast, skal være en del af børnehaven. 

Vi har også budt vores nye dreng Ditlev og hans familie velkommen. 

Sebastian starter senere i Juli,, vi glæder os også, til at byde dig og din familie velkommen. 

I ferieperioden vil i også hilse på en ny vikar voksen, hun hedder Ann, og hun har lovet at ville være vores 

faste vikar efter sommerferien også. 

Juli er en rigtig feriemåned, vi har ikke planlagt det helt store, da vi denne sommer desværre står uden bus. 

Derfor må vi finde på noget sjov her hjemme, og håbe det bliver skønt sommervejr, så vi kan få brugt vores 

vippevander noget mere. 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer, med alt hvad der hører sig til. og så glæder vi os til, at se jer alle 

sammen, nye som gamle på den anden side af ferien. 

 

Generral 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 gennem ruden så hjælper en 

af os med at få sagt farvel og hjulpet barnet ind i gruppen. 

Vi rokerer lidt om i gaderoberne efter sommerferien, så børnene bliver bliver delt mere op i alder. 

Vi vil lige slutte af med at gøre lidt Reklame for sommerfesten som finder sted d.23 August. Husk husk husk 

 

 

Venlig hilsen de voksne i Børnehaven 


