Månedsbrev for April 2014
April måned der gået, og vi kan rigtig mærke at foråret er kommet. Vi er obs.på solen her og i må huske
solcremen på hjemmefra.
Der er blevet sået og plantet i vores højbede – der er bygget ny containerplads, og tak til Finn for hjælpen til
at grave ud, og børnene har kørt sand til, så nu mangler vi bare at få lagt fliser.
Vi var spændte på om påskeharen havde lagt nogle påskeæg, så vi måtte i skoven og lede og tænk han havde
husket os igen i år.

Der har været samtaler med skolekoglerne, så nu venter de bare på at komme på besøg på deres skoler. Vi er
i gang med at tilrettelægge vores fælles idrætsdag, med de andre private børnehaver til den 12.Juni.
Fødselsdagen for Carla, blev holdt her i bh. Med en sjov skattejagt og is, og Signe havde valgt at koglerne
skulle hjem til hende og have pølser og kage og Lea holdt også sin her i bh. Med pølsehorn og kage, så vi har
rigtig hygget os .Vi har alle været på gåtur, på den nye sti til søen, og den er flot, og den vil vi rigtig benytte os
af.
Meget af April er gået med at øve skuespil og sang, som vi jo viste for bedsteforældrene. Det var som
sædvanlig en dejlig dag med mange besøgende. Vi bliver så glade, når vi ser alle de bedsteforældre, som
lægger så meget interesse i vores bh. Det skal de have en stor tak for.

Vi har jo en ny vikar og hun hedder Katrine, og kommer fra Ukraine, men bor i Farsø.
Fra den 19. Maj, får vi en praktikant i 13 uger, og hun hedder Maja, og er uddannet pæd. Maja laver et lille
opslag om sig selv, som hun hænger op på vores info tavle.
I Maj Måned er der også meget at se til, for der har vi spire/koglefest, og skolekoglerne skal på overnatning.
Spirer/koglefesten er den 27.5 og skolekoglerne afsted den 27. – 28.5 men det hører i nærmere om.
Vil I godt være opmærksomme på, at børnene helst skal være her, senest kl. 9.00, da nogle af dem har svært
ved at komme ind i gruppen, når alle sidder og er i gang, og Onsdag gerne 8.30.
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