
 

Nyhedsbrev juni 

 

 
Sommerferie 

Har I ekstra ferieuger vil vi gerne vide det, så Carsten ikke laver for meget mad og 

jeg ikke sætter mere personale på end nødvendigt.  

 

Drikkedunk 

Vi henstiller til tidligere information om drikkedunken. Den skal ligge i kælderrummet 

og være fyldt med frisk vand. 

 

Solpolitikken 
• Alle børn skal være smurt med solcreme når de afleveres 
• I børnehaven skal hvert barn have egen solcreme liggende på hylden i garderoben 
• De børn, der er med på legepladsen om eftermiddagen, bliver smurt af personalet 

efter behov 
• Solhat kan ligge i kælderrummet, i stedet for solbriller. 

 

Aktivitetsgrupperne  

Grupperne slutter i uge 26 og starte igen i uge 36, hvor børnene kommer i nye 

grupper. Info om ny aktivitetsplan kommer inden sommerferien og hænger på stuens 

opslagstavle. 

 

Forældrekaffe d.24.6 

Mandag den 24. juni i tidsrummet kl. 14.30-16 vil vi gerne invitere på en kop kaffe på 

legepladsen i forbindelse med, at I henter jeres børn. Eftermiddagen er en mulighed 

for jer forældre, til at lære hinanden og de andre børn bedre at kende og se hvor- og 

med hvem, jeres barn leger med. Vi håber at mange har mulighed for at ”hænge lidt 

ud”. Personalet har stadig ansvaret for børnene, så de bevæger sig rundt på 

legepladsen. Vil man snakke med dem, skal man ud og finde dem. 

 

Farvel og tak for denne gang 

Vi skal snart sige farvel til 16 store dejlige skoleparate børn. Det gør vi d.19.6 på alle 

tre stuer. Vi ønsker alle en rigtig god skolestart og begyndelse på et nyt kapitel i 

jeres liv. Det gælder både børn og forældre. Det er vemodigt at sige farvel til børn 

man har fulgt siden de startede her som treårig. Men det er også med stolthed, vi 

sender disse pragtfulde børn videre 😉 Tak for lån. 



 
  

 
Modulskemaer  
Husk at aflevere modulskema for august senest den 30.6.19. 

Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden. 

 

Rigtig god sommer til alle       

 

Mvh  

Karen Uhrskov 
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