
       

      

Nyhedsbrev  VNI Børnehave april 2018 
I marts måned har vi knoklet med påsketing og startet lidt med spire projekterne på stuerne, vi havde 
vores store påskefrokost hvor menuen som altid bestod af landgangsbrød med alle børnenes egne 
bestilte favorit mad og naturligvis fik alle årets påskesnaps ;) vi sluttede det hele af med at få besøg af 
påskeharen og påskekyllingen som havde delt og gemt påskeæg til os på stuerne.  

alle er nu tilbage på fuld styrke efter en velfortjent påskeferie.  

 

Vi fik før påske afholdt årets Rynkeby løb, hvor alle gjorde en fremragende indsats, og vi fik skrabet 
en masse penge sammen til Børnelungefonden, vi har bare de sejeste børn! 

De mindste cyklede rundt om børnehaven, mellem gruppen cyklede på skolen mens skolegruppen 
løb sammen med de mindste klasser, alle gav den max gas og på billedet her under  viser alle børnene 
stolt deres Diplom frem.

 



 

 

 

 

Vi forsætter med naturen og naturfænomener, hvor vi undersøge hvad der sker i naturen, når der 
kommer lidt mere varme i luften, vi skal kigge på hvilke dyr og små insekter der kommer frem og 
lære om, hvad der sker med planterne når de kommer frem. Det vil også betyde at vi skal til at være 
mere ude, i forskelligt vejr, så HUSK at tjekke op på garderoben da det nogle dage kan være for 
varmt til flyverdragt og andre dage for koldt til regntøj.  

 

Vi skal byde velkommen til Emily og hendes familie, som er startet på græshopperne. Vi 

har Fredag d. 6 April sagt farvel til Shawn og hans familie på græshopperne, og vi ønsker det bedste 
for ham.  

 

I uge 16 skal vi have affalds-uge hvor vores fokus er på skrald, vores egen skrald og hvad man kan 
bruge dette til. Børnene skal være med til at sætte fokus på miljøet og vi skal blandt andet sortere 
affaldet ved spisning og opsamle det affald der er smidt i naturen. 

Vi har maddag tirsdag d.24 april. 

27 April har vi lukket, da det er store bededag, så husk at købe hveder;-) 

I maj måned har vi vores plant en blomst dag Onsdag d.9 maj kl. 13 til ca 15.00 så 

HUSK: plant en blomst dag d. 9 maj.–( hvis i skal have fri fra jobbet ;)  

 

NB:  DRIKKE DUNKE SKALKUNMED NÅR VI SKAL PÅ TUR!! 

 

 


