Nyhedsbrev juni og juli 2016
Månedens tema
I juni og juli fortsætter vi temaet: ”Naturen og naturfænomener.”
Vi vil fortsat være meget udendørs og udforske naturen, undersøge, få jord under neglene,
lege, finde smådyr, passe vores blomster på legepladsen og meget mere.
Forældremøde og sommerfest
Vi glæder os til en hyggelig aften på torsdag d. 2. juni kl. 16.30 til 19.30.
Solcreme
Solen skinner heldigvis for os, det er dejligt De dage, hvor den kigger forbi, så smør gerne
børnene hjemmefra om morgenen, så sørger vi for at smøre igen over middag.
Børnehaven har selv solcreme til det og vi har også solhatte til børnene, der er købt gennem
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.
For at beskytte børnene mod solen vil vi foretrække en let påklædning, der dækker de udsatte
steder ex. børnenes skuldre.
Skiftetøj
Tjek børnenes kasser for skiftetøj, regntøj, gummistøvler, sandaler. Det er rart for børnene, at
have udstyret på plads, så de hurtigt selv kan gå ind og skifte ved behov.
Der må gerne være flere par strømper, underbukser osv.
Vi vil gerne have navn i det overtøj og skiftetøj, de har med.
Sommerferie
Den dejlige sommertid er over os, og om kort tid går vi ind i ”sommerferieprogrammet” her i
børnehaven. Fra uge 26 til uge 32 vil der være ændringer i forhold til hverdagen nu, da børn og
personale har ferie fordelt over denne periode.
Der vil være vikar på indimellem.
Vi vil være sammen med SFO noget af tiden.
Vi vil nyde sommeren og være mere spontane. Husk at være her senest
9.30, da vi finder på at tage ud af huset ind i mellem.
Fødselsdage
Juni: Tobias-Mathilde-Victoria
Juli: Anna
Vi ønsker dem alle en rigtig god fødselsdag.
Kalender
-D. 2/6 Sommerfest kl. 16.30 til 19.30
-d. 24.6 sparker vi de kommende begynderklasse børn ud 
-Uge 29 og 30: Børnehaven har lukket.

Varme sommerhilsner og ønsket om en god sommer til jer alle
Birgitte-Tanja-Birthe-Birgit

