
                                                                                                                                                       

Nyhedsbrev April 2016  
Marts måned render stille ud, vi har fået lavet en masse fint påske og forårspynt som i alle 

efterhånden har fået med hjem. 

Vi har i marts måned haft besøg af nogle kloak mænd som kom med en masse spændende udstyr,  

blandt andet et meget interessant kamera som havde sit eget fjernsyn, og her kunne alle børnene stå 

og se sig selv.  

Vi havde også besøg af 8 klasse fra vores skole, de underholdte en hel formiddag med diverse lege og 

afsluttede med hyggeligt bål og snobrød. 

 

Den første spaghetti aften løb af stablen d.16 marts, det var vel besøgt og hvad vi har hørt en rigtig 

hyggelig aften hvor alle fik hilst rigtigt på hinanden. 

Lige før påskeferien havde vi vores årlige påskefrokost, børnene havde selv lavet deres egen bestilling 

på hver deres landgangsbrød og igen i år lavede vi hele børnehaven om til en meget fornem forårs 

restaurant. Inden maden måtte alle børn store som små dog på den årlige påskeæg jagt, der blev 

sunget og ledt i alle hjørner og kroge, og alle børn fandt da også et æg som kom med hjem ved 

afhentning.  

 

I påskeferien havde vi besøg af  SFOen og vi fik ordnet gulve på stuerne, alle hjalp til med at få tømt 

ud og de store SFO børn fik set børnehaven. 

April banker på døren og vi starter ud med at narre med et smil, så hold hovedet koldt og blodtrykket 

nede ;) man ved aldrig hvad der kan ske. 

 



                                                                                                                                                       

Vi skal tage godt imod vores nye pige Izabella og byde både hende og hendes 

familie hjerteligt velkommen i børnehaven.  Izabella starter i lillegruppen. 

1.April er vores legetøjs dag og i husker at det er legetøj på eget ansvar. – husk at tømme 

garderoberne helt for alt !! der skal hoved rengøres den første weekend i april.  

Vi begynder så småt at mærke foråret banke på, så i den kommende tid skal vi blandt andet opleve 

hvordan små kyllinger bliver ruget ud i en maskine, vi skal være mere ude og i gang med at klar gøre 

vores små bed rundt omkring og forspire både blomster og grøntsager. I processen fra vinter til forår, 

sker der så meget i naturen at vi næsten hver dag vil kunne se og opleve hvordan det hele bliver 

forvandlet. 

Alle børn skal i løbet af april medbringe en plastick potte og en lukket urtepotte med hjemme fra til 

spire forsøg. ( de kommer med hjem igen) 

Lille gruppen skal samtidig arbejde med sanser og sanseindtryk mens de store knokler videre på at nå 

igennem alfabetet inden sommerferien. 

I uge 14 får vi en praktik elev fra sosu sjælland, han hedder Omar, han skal være her fra mandag til 

torsdag. 

HUSK HUSK HUSK d.13 april er der forældremøde i børnehaven hvor vi blandt andet skal have 

valgt nogle nye ansigter ind i forældrerådet.  Invitation kommer snart.  

Vi skal i løbet af April byde Brian velkommen tilbage, benet er næsten klar så vi ser frem til en masse 

gensyns glæde.  

d. 19 April skal Skolebørnene på for besøg i deres kommende 0 klasse på skolen, så husk at sætte 

kryds i kalenderen. 

d.26 April gentager skolebørnene samme tur, og vi gør opmærksomme på at hvis ikke der er 

forældre til at tage med, så er der en af os voksne fra børnehaven med. 

Vinter gaderoberne kan snart skiftes, så det er på tide at få tjekket op på diverse tøj i har liggende. 

Vigtig her og nu info!!  

Vi mangler de sidste sommerferie sedler- husk at få dem afleveret. 

DRIKKEDUNKE skal igen medbringes hver dag!!  

 

Obs. 

Vi har et ønske til de kommende arbejdsdage i maj måned- så hvis nogen ligger inde med diverse 

traktor og bil dæk modtager vi gerne mange af dem. 


