MÅNEDSBREV FOR JUNI MÅNED
KÆRE FORÆLDRE
Så nærmer ferien sig, og vi siger tak for lån af de store kogler. Det har været en fornøjelse at have jeres børn, vi håber
at de får en god skolegang. Tak til jer forældre, for den gode opbakning vi altid modtager, og den gør også at vi kan gå
glade på arbejde hver dag. Tak til Søren og Charlotte for arrangementet af den fine sommerfest, og med hjælpen efter
festen. Vi glæder os til at se alle børnene, efter ferien, og til at høre om alt det de har oplevet.
VELKOMMEN TIL TOBIAS, SOM STARTEDE HOS SPIRRERNE DEN 1.7.
Juni måned er jo gået med – pædagogisk dag – Brand tema. – skolebesøg – blomsterplantning –lejrtur for kogler, og
en dejlig spirefest, med lasagne – sange/lege og ud og finde balloner med slik i ( det var nogle trætte børn, men en
rigtig hyggelig aften) en fantastik udflugt til Rebild og en hyggelig sommerfest. Rengøring på stuerne.
Vi har været så heldige at få et klaver foræret af Silke, og derfor har vi nu lavet ”målerlarven” om til musik rum, og det
må i gerne gå ned og se, når i henter børn.
Der bliver nu taget en sprogvurdering på børnene når de starter i børnehaven og igen inden de skal starte i skolen.
Noget at materialet bliver sendt hjem til jer, så i kan udfylde det, og det andet udfyldes her. Det er noget som i
kommer til at høre nærmere om.
Vi tager afsked med Sofia, fredag den 12.7. OG VIL I VÆRE MED TIL AT GIVE HENDE EN LILLE GAVE, FRA JER OG
BØRENENE, SÅ GIV OS LIGE BESKED, FOR BESTYRELSEN VIL OGSÅ VÆRE MED, OG DE FINDER LIGE ET BELØB, SOM JEG
MELDER UD TIL JER.
KATJA HOLDER DEN 11.7. og der finder vi på noget, fra børnene og os.
Juli måned vil vi hygge os i, og derfor er der ikke lavet en måneds plan. Mange af børnene har ferie i uge27 og 28.
Der kommer en månedsplan for august, senere.
Marianne Skov, er vores nye sekretær, og hun vil være her hver fredag formiddag, og hun står for alt det økonomiske
og med kontakten til kommunen – indmeldelser – indkøb – tilskud – osv.
HUSK AT TØMME BØRNENES RUM OG SE EFTER GLEMT TØJ, INDEN DE GÅR PÅ FERIE. GLEMT TØJ LIGGER PÅ
SKÆNKEN I GARDEROBEN.

RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE
MANGE SOMMERHILSNER FRA JETTE OG ANDERS – HANNE OG THOMAS

