Månedsbrev for juni

Tiden går alt for hurtigt, men vi når også en masse. Her i Juni, har skolekoglerne været på besøg på
deres skoler, og i år har vi børn, som skal gå både i Ålestrup – Klejtrup – og Møldrup, og vi her
børnehaven ønsker dem en rigtig god skolegang, når de rigtig starter efter sommerferien. Det vil
føles lidt tomt, når vi kommer tilbage fra ferien, men vi kan glæde os over, at vi igen har børn
herfra, som vi er stolte over at sende ud på skolerne. Vi vil samtidig sige tak for et godt samarbejde
med jer forældre, som vi nu ikke ser mere (heldigvis bliver nogen af jer stadigvæk)
Tak for en rigtig god sommerfest, hvor vi fik sagt farvel til skolekoglerne og deres forældre, og
børnene fik vist deres skuespil og sang. Skolekoglerne fik deres børnehave bevis og et stort knus.
De sidste uger, inden ferien, vil vi bruge på oprydning – rengøring af legetøj og så er vi i gang med,
at lave skjolde og sværd til Revlingefesten.
Skolekoglerne har været til 1-1-2 dagen, som igen var en stor succes, og samtidig har vi jo arbejdet
med brandemnet herhjemme også, hvor børnene har lavet forskellige øvelser med brand og lavet
forskellige forsøg – ”slukket brand” og lavet opgaver.
I uge 28, hvor Hanne og Anja har ferie, er det Louise der her vikar, mandag og tirsdag og Shanne er
vikar, onsdag og torsdag.
I uge 31 hvor Thomas og Anders har ferie, et det Martha, som er vikar, og hende kender mange af
børnene jo også i forvejen.
På fredag skal vi jo til fødselsdag på Hatten, så i skal huske at få børnenes garderobe ting med
hjem når i afleverer dem om morgenen, for de skal jo hentes i spejderhuset, ikke her i børnehaven
Angående pædagogiske dag, fredag den 18 august, går vi ud fra, at alle har skrevet sig på, hvis
deres barn kommer, da vi nu har fået fat i de få vikarer der vil blive brug for.
Vores årlige udflugt går til verdenskortet i Klejtrup, den 23. august. Vi kører med bus derud, og i
forældre kommer så og henter jeres barn derude. I hører nærmere, efter ferien.

RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE, OG HÅBER SOLEN VIL SKINNE PÅ OS.

Hilsen personalet
Hanne

