Til forældrene i børnehaven
Nyhedsbrev
Så nærmer vi os snart april, endnu en dejlig forårsmåned.
Vi er ved at vaske lufferne og gemme dem væk, så de er klar når det igen bliver efterår. Vi har nydt
bestyrelsens tiltag, med luffer til alle børn. Det har sparet os for meget tid, og børnene har altid
varme hænder. Mon ikke I også har nydt, at I ikke har skulle lede efter jeres børns luffer😊
Tjek gangen for glemt tøj, og tag gerne kurven med hjem i weekenden, fyld den op med skiftetøj til
en ny uge.
Husk også boghylden i gangen. Vi har fået mange nye godnat-bøger, som rigtig gerne må lånes.
Reolen til børnenes kasser i gangen trænger til fornyelse, derfor er vi i gang med at udtænke en ny
model.
Foråret og sommeren indbyder til endnu mere leg på legepladsen. Det gamle skib er fjernet og
”Puf” har også udtjent sin værnepligt. Det bliver et område, hvor vi vil lave et nyt legeområde. Vi
har ikke endnu en model klar, men vi arbejder på det.
1.april begynder forårsbørnehaven for de børn der skal gå på Vedsted Friskole. Det er i år en
mindre årgang på 6 børn. Men mon ikke der dukker flere op inden august. Forårsbørnehaven ledes
i år af Laila alle dage. Der vil være et par dage hvor, de er sammen med nuværende
børnehaveklasse. Skulle I kende nogen der har børn til kommende børnehaveklasse, er der plads
til flere.
Vi siger farvel til 5 børn den 1. april. Trevor der skal gå på Aabybro skole, Freya og Ruth der skal gå
på Brovst skole, Marvin på Aabybro Friskole og Mads skal gå på Tranum skole. En stor tak til de 5
familier for lån af jeres dejlige børn.
To familier sender deres yngste børn i skole, derfor en særlig tak til Marvin og Freyas familier. Vi
har nydt alle de dejlige timer, sammen med jer forældre og jeres børn. Husk der er altid kaffe på
kanden i børnehaven. Held og lykke med skolelivet.
I maj og juni måned vil vi tilbyde svømning til en ny gruppe børn. De nye svømmebørn er: Emilie,
Julie, Clara, Isabella, Vigga, Elna, Mathias, Emil, Huxley, Bertram, Lilje, Søren og Oscar. Børnene
skal til svømning sammen med Mette, Siri og AnneMarie. I får nærmere besked.
I uge 14 får yngstegruppen en erhvervspraktikant fra skolen – velkommen til Sandra.
Jeg er desværre ikke tilbage på fuld tid.
Mit knæ kræver mere genoptræning, det går dog den rigtige vej.
Husk I er altid velkommen til at ringe 61765988.
Mange forårshilsner
AnneMarie

Forår, forår, kom nu snart
Forår, forår, kom nu snart
Vi har ventet længe,
vi vil ud og tumle os
i de grønne enge
i de grønne enge
Plukke, plukke blomster små
røde, blå og gule
synge, synge forårssang
med de glade fugle
med de glade fugle

