Nyhedsbrev marts 2014
Kære forældre,
Dagen er tiltaget med flere timer og vi har fået lys om eftermiddagen, foråret nærmer sig.
Husk stadig at montere sutsko på jeres børn, når i afleverer dem om morgenen, jeres børn får
kolde og våde fødder, når de render rundt i strømpesokker Vi vil opfordre jer til at vaske hænder
med jeres børn når i kommer til børnehaven og når i henter igen. For at forebygge bakterie og
sygdomsspredning.
Mødetid: Personalet holder planlægningsmøde hver dag kl. 9.30. Derfor beder vi jer om, at
aflevere jeres børn inden og senest kl. 9.30, da vi gerne vil undgå at tage imod børn under vores
morgenmøde. ”Trafikken” gennem vores hoveddør på dette tidspunkt forstyrrer også mødet. Ring
derfor og giv besked, hvis i kommer senere.
Vær med en dag: har du lyst til at følge en aktivitet i børnehaven eller deltage i en tur, så aftal
nærmere med os. Måske har du noget på din arbejdsplads, som børnene kunne opleve. Så hører vi
gerne fra dig.
Kalender: Gudstjeneste onsdag d. 12. marts.
Afhentning: husk at notere i kalenderen, når jeres børn hentes af andre forældre m.fl..
Lukkedagene for 2014 er: 14.-16. april, 30.maj, 5. juni, 24. december, 29.- 31. december.
Bestyrelsen varsler allerede nu 3 lukkeuger i 2014,ugerne 28,29 og 30 p.g.a. renovering af
børnehavens klimaskærm.
Vi fejrer børnenes fødselsdage på dagen eller på nærmeste hverdag. Vi holder en samling om
formiddagen, hvor vi synger, råber hurra og pakker gave op. Forældrene er velkomne til at bage
boller eller brød, som vi kan spise til frugt. I denne måned skal vi fejre Flora, Bob, Vega, Egon,
Marcus B, Carl Sophus. Husk at invitere alle børn eller alle drenge/piger fra gruppen, når i holder
børnefødselsdag hjemme.
Til sidst de evindelige suk: LUS er ikke et kæledyr og skal derfor bekæmpes mekanisk og kemisk.
Hele året. Lågen skal altid lukkes med begge låse. Rusk lågen når du lukker den og vær sikker på
den er låst, og lad ikke børnene kravle på lågen. Hoveddøren: vær opmærksom på, den er helt
lukket, når i går ud og ind.
Skriv navn i børnenes tøj, så finder det hurtigere tilbage til jer. Medbring det legetøj, som dit barn
kan tåle at miste!
God marts

