Månedsbrev for Juni
Kære børn og forældre, vi vil gerne ønske jer alle en rigtig god sommer, og glæder os
til at se jer igen, når ferien er slut.
Også en god sommer til vores kommende skolebørn og deres forældre, og samtidig
vil vi gerne sige tak for godt samarbejde, og for den gode til vi har haft med jeres
dejlige børn. Vi håber at de bliver glade for at gå i skole, og ønsker dem held og
lykke.
Juni er jo en meget travl måned, og vi har været på de forskellige skoler, til
overleverings samtaler – 112 dagen var en stor succes igen – Idrætsdag her i
børnehaven, med besøg fra de andre private, som vi samarbejder med, og der blev
vi rigtig rystet sammen på tværs, med konkurrencer i støvlekast – trillebør løb –
balance – boldkast – cykelløb – bowling – krybe igennem rør.
Sommerfesten var også et tilløbsstykke, hvor vi fornemmede at alle hyggede sig,
efter at vi havde sunget – og leget skovbingo.
Kira ville gerne vise os sit nye hus(gård), så der gik vi ud, og spiste vores madpakker,
og legede. Det var en god tur og et dejligt sted de boede. (Tak for at vi måtte komme
og besøge jer)
Udflugten til Arden Naturpark var spændende, og alle børnene prøvede at klatre i
tårnet – gå på junglestien – gyngerne – svævebanen og ikke at forglemme, var vi i
indhegningen og fodre dådyrene, som vi kom helt tæt på, og kunne klappe. Det var
nogle trætte børn, vi havde med i bussen, og flere af dem fik da også en lille lur. Vi
var til fødselsdag hos Peter, og som altid var det en hyggelig dag, hvor vi så fiskene
og legede, inden vi skulle hjem igen.

Rigtig god sommer til jer alle, og vi glæder os til at se jer igen til August.
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