
                                                                                                                                                        

Nyhedsbrev Juni 2017 VNI Børnehave 
Endelig…. Sommeren begynder at stå for døren og vi tager hul på den, ved at træde ind i den først af 
de 3 sommer måneder.

Som alle andre år kommer der en travl måned med mange vigtige datoer og arrangementer, vi skal 
snart sige farvel til vores kommende skolebørn og en sommerferie banker på døren. 

I maj måned fik vi afholdt vores plant en blomst dag, og vores blomster kasser på legepladsen er bare 
så flotte, børnene fik også lavet en smuk blomst til mors dag som vi håber gav lykke i de små hjem. 

Vores arbejdsdage var effektive og legepladsen fik et nyt løft, desværre kom det nye ikke op at stå, der
er lige nogle ting der skal på plads omkring denne først.  Vi takker alle jer der kom og gav jeres tid 
sammen med os!

Vi nåede i Maj at komme på ikke mindre end 2 bondegårds ture, og vi takker Naja og hendes familie 
for en hyggelig dag på landet samt Jane for en tur til hendes gård hvor vi fik smagt hjemmelavet 
rabarber grød. 

Alle børn har de sidste dage arbejdet på en farsdags gave som i skal huske at den først skal gives d.5 
juni.

Vi skyder juni i gang med vores læreplans tema ” kulturelle udtryksformer og værdier” vi skal lave 
cirkus og dagene vil være præget af sjov og ballade, udfordringer og leg. Stuerne vil langsomt 
forvandle sig til små cirkus huse og børnene gerne føler sig som små artister. 



                                                                                                                                                        
HUSK at aflevere sommerferie tiderne senest. 1 juni så vi kan få styr på de uger der ligger omkring 
lukke ugerne. 

Vi skal d.7 juni have vores forældremøde fra kl 17-19 hvor vi håber, at i vil komme og dele et par 
timer med os, og høre lidt om jeres børns hverdag og så skal der vælges forældreråd. 

D.16 juni afholder vi sommerfest, sommerfesten bliver i år med teamet: 

Wellness og fitness, vi håber der så er nogle friske forældre, der er klar på at kaste sig ud i nogle af de
ting jeres børn prøvede i pige og drenge ugerne ;) – der kommer snart en tilmeldings seddel på intra 
til denne. 

OBS. Vi modtager meget gerne diverse sponsorgaver til denne fest intet er for stort eller småt! 
Henvend jer til personalet med eventuelle sponsor gaver. 

D.21 juni er det maddag.

D.23 juni holder vi i børnehaven Sct. Hans for børnene, der vil være bål, saftevand og popcorn, vi 
tænder bålet ca kl 10.00 hvor vi synger og hygger os og her efter spiser vi madpakker. 

D.30 juni er der farvelfest for de kommende skolebørn- der kommer snart en seddel ud omkring 
dette. 

Så vi slutter juni nyhedsbrev af med at sige god vind og pas godt på jer selv vores store skolebørn.

Sidsel, Villum, Nikolaj, Scarlett, Naja, Agnes, Jamie, Lærke og 
Natasja.  
Melicca fra græshopperne skal flytte fra byen så vi skal desværre også ønske god vind til hende og 
hendes familie. 

                         


