Månedsbrev for September
I år kan vi sige, at septembers himmel var så blå, og det har vi rigtig nydt godt af, især da vi holdt
vores O.L. Det var den dejligste dag med alle 132 børn, som i hold skulle prøve forskellige
aktiviteter og der var bowling – længdespring – ballancebane – cykelbane – faldskærmsleg m/bold
– ramme perle i glas, som stod i vandbajle – kaste ærteposer i hulahopringe. Der var pause
undervejs, hvor vi fik vand, og sluttede fælles med spisning sammen, på stadion. Der blev spurgt,
om vi kunne holde det her hver år, men det tager vi lige op senere.
Vores dagplejedag, med de private og kommunale, gik rigtig godt.
Vi glæder os til at Christian (Carla`s lillebror) starter her den 1.10. og han kender os jo allerede.
Vi kan mærke at ”de store” børn kræver mere, da de er ved at være klar til skolen, og det giver lidt
udfordringer. Vi har meget fokus på det, da de mindste ser et stort lys i vores store børn, og det er
jo godt, men der er jo ting, som de kan og de mindste ikke kan endnu.
Vi er begyndt på sprogvurderingerne, og i bliver kontaktet, inden vi begynder, da der er noget,
som i også skal udfylde.
Vi har været så uheldige, at løbe ind i mund – hånd og fod virus, og vi har den politik, at børnene
må komme, når der ikke er noget, som genere dem mere, altså når de kan spise og ingen feber
har, men bare fungerer som de plejer.
Tak for alle de fine æbler, som vi har fået, dem har vi lavet dejlig æblejuice af, sammen med
børnene.
Vi har haft en praktikant, men hun holder i morgen fredag. Vi håber hun finder et sted, som passer
til hende, og ønsker hende held og lykke fremover.
På vores forældremøde på mandag, vil i blive informeret mere om, hvordan det går på stuerne, og
hvad vi tænker skal ske fremadrettet. VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE, PÅ MANDAG.
Hilsen personalet
Hanne

