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Børnehuset beretter… 

Godt Nytår, jeg håber i alle er komme helskindet igennem festlighederne. 

Så gik den første uge, en uge, hvor både vuggestue, børnehave og SFO’er var samlet. I næste uge er vi 

tilbage til det normale, og jeg tror, uden at have spurgt børnene, at de glæder sig lidt. Det KAN være svært 

at skulle give plads til de store når man er lille og ligeså omvendt. Det er dog dejligt at se, at børnene fra 

skolen så let glider ind i den hverdag og accepterer de regler vi har i børnehuset, om end man har lidt mere 

krudt i måsen.  

Vi ser frem til et spændende år 2018, med forhåbentlig mange dejlige oplevelser 

med jeres børn.  

 

I næste uge torsdag, fra 17-19 har vi drengeaften i SFO’en. Trine og jeg vil 

ligesom sidst serverer lidt godt til ganen, og man må som SFO’er gerne 

være lidt festligt klædt. Håret behøver ikke være sat, den skal vi nok sørge 

for 😉  

Som de fleste af jer ved, så har Trine og Holger indgået et samarbejde om musik. 

Det betyder at de fremover har musik sammen hver tirsdag.  

 

Om ikke så længe har vi vintertema uger, det er i denne omgang Lene som står for at arrangere. Hun 

efterspørger  

• Ting som kan lyse, ex. Lommelygter, julemænd/snemænd fra henover julen, sjove lysting fra TIGER, 

lavelamper (hvis sådanne stadig findes), osv. osv.  

Vil i være søde at kigge i jeres gemmer. I kan sætte navn på, og få tingene igen, det er blår til låns og med til 

at give jeres børn en rigtig dejlig oplevelse.  

 

 Tak til jer som hen over julen har passet Carl, Conni og Calle Kok, det er vi meget glade for.  

Her på en lørdag vil jeg ønske jer alle en fortsat god weekend.  

 

/Lone  
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