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Kære forældre.
Nu kan vi endelig begynde at se en ende på vores renovering af vandskaden. Det giver godt nok
stof, til eftertanke, når vi ser hvor dygtigste og effektive vores Tømrermester og hans ansatte er.
HURRA for Rene Wenning og hans ansatte, det er så flot.
Velkommen til Anja, som jo snart har været her i en måned, og hun er faldet rigtig godt til. Også
velkommen til Frederik, som er i praktik, for at finde ud af hvad han gerne vil arbejde med, og det
er en stor gevinst for især drengene, for så kan de jo spille fodbold.
Nu kan vi også godt mærke, at børnene trænger til at komme i deres vante omgivelser, selvom vi
prøver at gøre tingene som vi plejer. Der er meget fokus på skolekoglerne, da de kræver lidt ekstra
opmærksomhed, og vi prøver så vidt muligt at nå vores opgaver. Vi arbejder med bogstaverne, på
flere forskellige måder, og vi ”legeskriver” til meget af det vi arbejder med.
Hele børnehaven var i Hvilsom og se musical. Børnene forstod måske ikke alt i den, men det var en
kæmpe oplevelse, at se de dygtige børn på scenen, og høre dem synge. Det er noget vi ser frem til
hvert år. Vi har haft besøg, af Ågades børnehave, og det var rigtig sjovt, og de legede så godt.
Spirer børnene laver forskellige opgaver, med deres hænder, de har lavet både hånd og fodaftryk,
som er blevet til fine snemænd og andre er blevet til flotte blomster som kan ses i vinduerne.
Nogle af koglerne har også klippet blomster, som hænger i vores vinduer. Nu starter påsken snart,
og vi skal i gang med at så forskellige ting.
DER ER STADIGVÆK KOLDT, SÅ LAD FLYVERDRAGTEN BLIVE LIDT ENDNU, men bruger også både
termotøj og regntøj endnu.
SKOLEKOGLE FORÆLDRENE SKAL HUSKE AT MEDBRINGE DET UDFYLDTE SKEMA, NÅR DE SKAL TIL
SAMTALE.
HUSK AT TØMME GARDEROBERNE HELT, OM FREDAGEN, DA TINA GØR EKSTRA RENT DER.
På mandag starter der 2 nye børn hos spirerne: Melanie og Nellie, og det glæder vi os til
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL ARBEJDSDAGN.

