
 

 

     VNI Børnehave Nyhedsbrev juni 2018 
Så kom sommeren for alvor i gang, mon den holder helt ind til vi også skal på ferie xxx det krydser vi 
fingre for. Husk i hjemme fra skal smøre jeres dejlige børn godt ind i solcreme, det er så vigtigt!! – 
varmen gør også at vi så småt har taget hul på vandlege så det er en rigtig god ide at have badetøj og 
håndklæde med i garderoberne- husk navn på begge. 

Vi siger farvel til en maj fyldt med oplevelser, vi har både fejret ”plant en blomst dag” og haft 
arbejdsdag så vores legeplads og køkken har fået et løft, vi har samtidig haft besøg af 2 studerende fra 
sundhed og ernærings skolen i Sorø hvor der er blevet sat fokus på børn og sundhed og vi har i de 3 
uger både fået smagt mælkebøtte saftevand, lavet sunde snobrød med diverse kerner på samt en stor 
maddag hvor råkost og grove pitabrød var på menuen.  

Maj måned har også stået i cyklernes tegn og alle børn har deltaget i de forskellige øvelser, vi har både 
kørt stafet, kørt efter sæbebobler, kørt på tid og forsøgt os på forskellige underlag. Nu hvor cykel maj 
er ved at synge på sidste vers vil vi naturligvis afslutte med en af vores kendte CYKELDAGE!!! – altså 
en hel dag hvor alle børn har deres egnen cykel, hjelm og sikkerheds udstyr med hjemme fra. 

 

 

Denne cykel dag bliver nu på fredag d. 1 JUNI – hvor vi som altid har vores 

fantastiske trafik skole, vaskehal og cykel diskotek.  

Lørdag d.2 JUNI er der sæbekasseløb i børnehaven og det helt store ”gang i vestermose” så kom frisk 
og støt en god sag for området. 

Juni kommer nærmest løbende på trapperne og vi har snydt lidt sammen med cirkus summarum, og 

taget hul på cirkus festlighederne. Vi øver os og gør klar til stor stuuur fest fredag d. 8 juni hvor vi 
håber at se en masse dejlige familier klar på cirkus sjov og ballade.  



Til sommerfesten tager vi os ca ½ times forældremøde for de som vil lytte med er det fra kl 17.30- 
18.00. dagsorden er som følger : 

1. Velkommen og info fra børnehaven. 
2. forældrerådet – året der gik. 
3. valg til forældreråd 2018/2019 juni til juni.  

Alle 3 forældre i råddet samt 2 suppleanter er på valg da der kun vælges for et år af gangen 
Maria – Oskars mor og Allan – Sigfreds far ønsker at genopstille, så vi mangler minimum en 
til råddet samt 2 suppleanter   

Juni byder vi læreplans temaet : sociale kompetencer velkommen, og skal derfor arbejde med 
børnenes evner til at danne venskaber, se og tro på sig selv samt grænser, her passer cirkus livet så fint 
ind da vi blandt andet både laver sjove lege og optræder for hinanden, men også ser de forskellige 
egenskaber vi hver især kommer med. 

Juni er samtidig en måned med gang i fra start til slut vi skal huske at gøre opmærksom på grundlovs 
ferien husk vi har helt LUKKET d.5 juni.  

d.11 juni skal alle børn senest være i børnehaven kl.8.15 da vi skal med bussen og hjem og besøge 
Vigga og William, så denne dag er det en lille taske, tur madpakke og en drikkedunk. 

I uge 25 har skolen den årlige festival uge og vi skal i år deltage i den store rum olympiaden, vi vil 
derfor i denne uge ”spice” cirkus livet op med lidt ”out og space” udfordringer og vi satser stærkt på 
at kunne levere noget fint til en udstillings bod på skolen, så kom gerne omkring kl 14.30 denne dag 
og tag jeres børn i hånden og rund skolegården, her kan i se en masse flotte udstillinger, købe i boder 
og kl. 16 er der show. Kl.17.30 er der mulighed for at have kød med til grillen og grille med.  

Fredag d.22 Juni holder vi sct hans i børnehaven, vi skal brænde heksen af og hygge med popcorn og 
saftevand, traditionen tro er der naturligvis kaffe på kanden hvis nogle forældre/ bedsteforældre skulle 
få lyst til at deltage denne dag. Vi starter bålet kl.10 og spiser efterfølgende vores madpakker omkring 
bålet.  

Vi slutter juni af med at sige farvel til vores kommende skolebørn, om formiddagen får vi sunget dem 
farvel og de springer ”ud af børnehaven” og om aftenen skal skolegruppen selv fejre deres tid i 
børnehaven og det gøres som altid i bedste rød løber stil.  

Juli og frem til ca midt august, er alle på ferie på skift så de måneder vil blive en stille og vi er her 
hjemme i børnehaven. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommerferie og vi glæder os til at se jer alle igen efter ferien.  

                          Venlig hilsen trylle hopla og ferie knus fra alle de voksne. 

 

 

NB. Parkering på p-pladsen, det er vigtigt at i husker at holde ude langs vejen i højre side mod Hallelev hvis 
alle parkeringspladser er optaget. – og Bussens p-plads er KUN til Bussen. 


