
                                                                                                                                                      

                     Sommerbrev juli 2016 

Sommerferien banker på og alle er så småt gået i ferie stemning. Vi lukker ned til ferien med en 

rygsæk fyldt med mange gode oplevelser. 

Vi vil gerne takke alle, for et stort fremmøde til vores sommerfest som jo i år blev afholdt i juni, vi 

kunne forstå at alle var noget presset så vi er meget taknemmelige over, at i alle tog jer tid til at 

komme og deltage i vores vand fest.  

Vi fik igen i år kåret årets kagebager og titlen gik i år til Alexander og hans mor for den meget flotte 

kage med hajer og palmer. 

                      

Årets guldgraver gik i år til Frida og hendes familie som var så heldige at ramme en stor guldåre og 

derfor havde fundet flest gram. 

1 juli skal vi byde velkommen til 2 nye børn i flokken, her starter nemlig Venja og Mathias som 

begge starter på salamanderne. 

Vi er så småt begyndt at få flyttet rundt i garderoberne og gøre klar til vores stue forvandlinger efter 

sommerferien. 

Flytning og oprydning omkring sommerferien hører desværre også sammen med, at vi skal til at sige 

farvel til vores store skole klare børn, det er en vemodig tid hvert år når vores ugle unger flyver fra 

reden og i år forlader hele 11 børn os. Vi ønsker jer alle et stort hep med på vejen og så håber vi i vil 

besøge os så tit i kan.  

Husk vi har lukket i uge 29 og 30.  

Efter sommerferien er begge stuer fordelt så pr.1 august møder alle børn ind til de to nye stuer 

Græshopperne og Salamanderne.  Karen har valgt at sige sin stilling op, så efter sommerferien kan vi 

byde fast velkommen til Line som bliver i huset og dermed en fast voksen på græshopperne 

sammen med Brian.  



                                                                                                                                                      
Inden vi slutter af og ønsker god sommerferie har vi en lille bøn, vi er desværre begyndt at opleve at 

børnene i flæng tisser ude på legepladsen, når vi forsøger at stoppe det bliver børnene meget skråsikre 

på at det må man gerne……. FOR DET GØR DE DER HJEMME!!!! 

Vi blander os ikke i hvad de må der hjemme men er det muligt at i kan lære dem at det kun gælder 

der hjemme tak!!!  

Til sidst et lille ønske, Hvis i ligger inde med diverse spil eller legesager som i tænker vi kan bruge i 

børnehaven må i gerne kigge forbi med det.  

Kan i nu alle store som små have en fabelagtig sommerferie og nyde hinanden i fulde drag, vi glæder 

os til at se jer en gang i august.  

 

Med venlig hilsen  

Jane, Brian, Line, Malene og Heidi 

 

 

 Et dejligt billede fra vores politi uge!!! Wiiiuuuhhhh Wiiiiuhhhhh

 


