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Børnehuset	  beretter….	  
	  
I	  Slipper	  ikke,	  men	  teknikken	  har	  drillet,	  og	  sådan	  går	  det	  jo	  engang	  imellem.	  	  

Forpokker	  hvor	  har	  vejret	  været	  skønt	  den	  seneste	  tid,	  og	  snavs	  sidder	  så	  dejligt	  fast	  i	  

solcremen.	  Vi	  har	  nydt	  de	  seneste	  tirsdage	  på	  ’Krattet’,	  men	  som	  I	  måske	  også	  har	  kunnet	  læse	  

på	  Facebook,	  holder	  vi	  en	  pause	  derfra,	  grundet	  det	  nye	  tag	  på	  Hallen	  –	  Det	  er	  for	  risikabelt	  at	  

være	  der,	  og	  det	  skal	  vi	  ikke	  ud	  i.	  Vi	  nyder	  i	  stedet	  vores	  dejlige	  legeplads,	  som	  jo	  heldigvis	  

også	  har	  en	  masse	  skønt	  at	  byde	  på.	  	  

	  

Nulle	  har	  været	  til	  festuge,	  og	  sikke	  en	  festoriginal	  vi	  har	  fået	  

tilbage.	  Alt	  den	  popularitet	  giver	  ham	  nykker,	  han	  te’er	  sig	  som	  

dronningen	  af	  Saba,	  og	  ligger	  på	  ryggen	  med	  ben	  i	  vejret,	  og	  

forventer	  at	  blive	  blæst	  på	  pelsen	  med	  mælkebøtter,	  men	  nææ	  nej,	  

den	  går	  ikke	  –	  Han	  må,	  ligesom	  resten	  af	  huset	  lære,	  at	  

selvhjulpenhed	  er	  et	  must,	  en	  pointe	  jeres	  børn	  heldigvis	  har	  ret	  

godt	  fat	  i.	  J	  	  	  

	  

Mette	  og	  børnene	  har	  været	  i	  gang	  med	  at	  male	  klodser,	  som	  skal	  bruges	  til	  udendørs	  

’Klodsmajor’,	  derudover	  har	  vi	  også	  plantet	  jordbær	  planter	  og	  plejer	  og	  passer	  dem	  på	  bedste	  

vis.	  Børnene	  hjælper	  med	  vanding.	  Storbørnsgruppen	  skal	  traditionen	  tro	  i	  gang	  med	  ’Heksen’	  

til	  Sankt	  Hans.	  De	  har	  talt	  meget	  om	  hvordan	  sådan	  en	  ser	  ud,	  og	  med	  det	  jeg	  har	  hørt,	  bliver	  

’Heksen’	  næppe	  som	  en	  klassisk	  ’Heks’,	  hvis	  der	  da	  findes	  sådan	  en.	  Spændende	  bliver	  det..	  

mon	  hun	  futter	  afsted?	  

	  

Som	  nogle	  af	  jer	  måske	  ved,	  har	  vi	  fået	  rengørings	  hjælp	  i	  huset	  i	  løbet	  af	  ugen.	  Hun	  klarer	  

både	  skolens	  toiletter,	  Børnehusets	  toiletter	  og	  gulve.	  Hun	  hedder	  Helle	  Slotved	  Thomsen.	  

Helle	  har	  også	  kastet	  sig	  over	  madlavningen	  om	  onsdagen	  i	  Børnehuset,	  så	  for	  at	  gøre	  

forvirringen	  total	  i	  huset,	  så	  har	  Helle	  afløst	  Helle,	  men	  omvendt	  er	  det	  nu	  også	  meget	  nemt	  

bare	  at	  fortsætte	  med	  at	  sige	  mad-‐Helle	  ;)	  …	  Ligeså	  forvirrende	  er	  det	  når	  børnene	  kalder	  på	  

Lene	  og	  to	  svarer	  ’JA’,	  men	  så	  længe	  de	  kan	  finde	  ud	  af	  det,	  så	  pakker	  jeg	  bare	  mit	  forvirrede	  

hoved	  sammen.	  Det	  vigtigste	  er	  jo	  i	  grunden	  også	  at	  de	  mennesker	  som	  arbejder	  i	  huset	  er	  
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dygtige,	  og	  det	  er	  de.	  	  Nu	  kender	  i	  jo	  alle	  til	  Lene,	  Claus,	  Helle	  og	  Mettes	  

kunnen,	  men	  vores	  nye	  Lene	  giver	  den	  altså	  fuld	  skrue	  med	  den	  SFO	  og	  

storbørnsgruppen,	  og	  jeg	  syntes	  virkelig	  hun	  gør	  det	  godt	  –	  hun	  tænker	  

allerede	  spændende	  tanker	  omkring	  hvordan	  vi	  gør	  den	  til	  et	  attraktivt	  

tilbud	  til	  jeres	  børn,	  hvilket	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  præsentere	  jer	  for.	  Den	  28	  

Maj	  skal	  vi	  nemlig	  have	  planlagt	  det	  kommende	  år	  i	  Børnehuset,	  og	  vi	  

glæder	  os	  til	  at	  vise	  jer	  lidt	  af	  hvad	  vi	  har	  i	  ærmet.	  	  

	  

Det	  var	  vist	  alt	  for	  nu,	  ha’	  en	  dejlig	  Pinse	  ..	  må	  solen	  danse	  for	  og	  på	  jer.	  	  

	  

/Kærligst	  Lone	  

	  

	  


