
                                                                                                                                                         

           Nyhedsbrev Juni 
Vi vinker så småt farvel til maj måned, en måned der valgte at gå næsten direkte fra vinter til forår 

samt varm sommer.  Noget gaderoberne virkelig kan mærke, en opdatering vil derfor være en rigtig 

god ide. 

Vi har brugt maj måned på at få ordnet vores legeplads, alle plante kasser blev luet og flyttet rundt så 

der kunne blive klar til vores store ”plant en blomst dag”  

Plant en blomst dag gik super fint, vejret var med os og vi fik mange fine sommerblomster og planter 

til at pynte op med. Vores nye vandkander blev flittigt brugt og vi fik budt sommeren så fint 

velkommen.  

   

Ugen efter kastede vi os ud i arbejdsweekenden, her fik vi rykket en masse på legepladsen.  

Vores frugtbuske blev samlet bag huset og danner næsten en lille labyrint, vi fik sat de sejeste 

traktordæk ind til en lille ”gedehøj” og så fik vi efterset og malet borde/bænke og gyngestativ. Vi vil 

gerne sige jer tusinde tak for det store arbejde og de mange arbejdskræfter der blev lagt begge dage. 

           

 

d.27 maj havde vi cykeldag, en virkelig spændende dag med masser af krudt og overskud, klokken 

havde kun lige ramt 8 da alle børn ville ud og gøre sig klar. 

Kl.10 fik vi samlet alle og efter en god gennemgang af trafik regler og et gruppe foto blev det hele 

startet med en fælles nedtælling fra 3. børnene kørte efter alle kunstens regler og de der turde gav sig 

også i kast med en BMX bane i andet terræn, vi sluttede dagen af med cykel diskotek og en god 

cykelvask. 



                                                                                                                                                         

 

Vi fik også afsluttet vores helte tema, børnene fik gennemført en hel bane hvor de skulle i fuld helte 

kostume rede babyer/ bamser og gå imod de stærkeste ”kryptonit”  regn ( papirs kugler)  

      

Juni måned ligger lige om hjørnet og huset summer af 11 meget parate kommende skolebørn, vi skal 

starte juni med at byde VELKOMMEN til ISABELLA og hendes familie, vi kender godt 

Isabella lidt i forvejen da hun har været flittig til at besøge os flere gange. 

I start juni vil der være samtaler med de som har brug for en sådan, især fordi vi eftersommerferien 

laver om på stuedelingerne.  

Juni vil også være præget af vores projekt hverdagens helte – hvor børnene kommer til at stifte 

bekendtskab med de helte der ikke nødvendigvis bære maske, karpe eller har særlige super kræfter. 

SOMMERFESTEN er lige på trapperne og vi skal i den forbindelse bede om hjælp til at samle 

sponsorgaver ind- intet er for småt eller stort. Sidste år, så vi alt fra gavekort, flotte tupper 

ware kurve til en pakke sæbe, så giv den gas, overskuddet skal i år gå til hængekøjer til vores 

legeplads. 

Sct. Hans bliver i år holdt d. 24/6-16, fra kl 10.00. Dagens program bliver offentliggjort senere. 

Sidst men ikke mindst slutter vi juni måned af med at ønske god vind og et stort grædende Farvel til 

de store skolebørn som starter deres sommerferie her. 

Deres afskedsfest holder vi d.1 juli om aftenen. 


