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Børnehuset beretter… 

Påsken er lige om hjørnet, og vi er så småt startet op på pynten. I børnehaven er der blevet lavet 

pompomer, som senere bliver til kyllinger – det er noget som kræver lidt motorisk snilde og omhu og netop 

motorik, er som jeg skrev i sidste uge noget vi arbejder ihærdigt med i huset. 

I denne uge, har jeg læst en fortælling for børnene og lille Else som til sin fødselsdag ønskede sig en lillebror 

eller lillesøster, vi fik italesat ’baby-fænomenet’ for dem, og selv om mange af børnene har en lillebror eller 

lillesøster og har en forståelse for at mor har eller har haft en baby i maven, kan noget man ikke kan se 

være en smule svært at forholde sig til … og hvorfor så egentlig alt det baby snak? Jo ser I. Til jer som ikke 

allerede ved det, eller ikke kan se det (man kan jo håbe 😊 ), så venter min kæreste og jeg os et barn i 

starten af september. Jeg har valgt at dele min glædelige nyhed med børnene, fordi de er så stor en del af 

min hverdag, og fordi børn er klogere end man lige tror. De kan godt forstå at jeg ikke helt kan det jeg 

kunne før, og jeg måske ikke lige triller rundt på gulvet, som jeg plejer. Måske de allerede har nævnt det for 

jer derhjemme, men jeg syntes alligevel lige jeg ville fortælle jer det, så i vidste at det ikke blot var deres 

fantasi som havde taget over.  

Tak fordi i er så gode til at levere sedlerne vedr. påske tilbage. Måske jeg kan lokke de sidste til at aflevere 

inden onsdag i næste uge, så jeg har mulighed for at varskoe personalet om ferie??  

 

Vi kan derudover ikke komme ud over Lockout- nyhederne som raser i øjeblikket. Jeg kan med ro i 

stemmen sige, at Børnehuset ikke bliver berørt at denne Lockout. Ej heller gør SFO’en, … og så dog. Det er 

jo sådan, at vi kun har SFO fra 6.15-8.10 og så igen fra 13.00-16.30, derfor er det også kun i dette tidsrum at 

SFO’erne kan være her, desværre, så mellem 8.10-13.00 kan de ikke være i Børnehuset …. Men lad os nu 

håbe at det ikke kommer dertil.  

Fra forældrerådet medsender jeg en indbydelse til ”SPAGETTI-AFTEN”, det er den 22. marts, men i kan læse 

mere om det i indbydelsen. Jeg håber så mange som muligt vil dukke op, det kunne være hyggeligt. 

Medbring gerne søskende også.  

Trine har været ramt af sygdom, og det har førskolegruppen lidt under, hun er dog tilbage i næste uge, og 

det glæder vi os til.   

God weekend 

Lone 
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