
 

 

Kære alle 

Så blev det endelig ugen, hvor vi kunne komme afsted på den første tur i vores flotte nye bus. 

Turen gik til Øjesø, hvor AnneMarie har sommerhus. Det var en glad og spændt flok børn, der gik 

ud ad døren med en selepude under armen og en rygsæk på ryggen og TRO MIG, det var også en 

super glad flok der vendte tilbage til Børnehuset, med røde kinder og masser at fortælle. Verden 

udenfor Børnehuset er spændende og turen ud af huset giver os muligheden for, at give børnene 

nogle andre oplevelser og indtryk i hverdagen. Næste år til jul ønsker vi os en chauffør af 

julemanden i julegave (: 

I denne uge har vi haft Malthe på besøg i 3 dage. Malthe går på HF og ville gerne snuse til livet i en 

Børnehave og SFO.  Ungerne har nydt besøget og en ekstra voksen at lege med. Malthe sluttede 

med at sige; ”Når jeg er uddannet, så søger jeg hos jer og indtil da, så kan I måske bruge mig som 

vikar i mine ferier” Så Malthe kunne også godt se og mærke, at vi har et dejligt sted her i Overlade. 

På vores årshjul står der, at der er børnefest d. 13.02 i Børnehuset – denne fest er desværre 

kambuleret med Skolefesten, som I også vil blive inviteret med til. Derfor har vi valgt at flytte 

børnefesten til en anden god gang. Skolen sender en invitation med børnene hjem, men sæt 

allerede nu et kryds i kalenderen, hvis I vil med til skolefest.  

I næste uge starter vi op på 14 dages tema – vi arbejder med forskellige udtryk og fastelavn. 

I glasgangen hænger der nu en ferieseddel igen – denne gang er det uge 8, vinterferien, vi gerne vil 

have overblik over. Så skriv jer gerne på sedlen, så vi ved om jeres børn kommer eller holder ferie. 

Det er en kæmpe hjælp for os, så vi bedst muligt kan planlægge ugen og vores ressourcer. Så TAK 

for hjælpen. 

Til kommende skolestartere; der er skole- og SFOindskrivning den 2. april fra kl. 17.00-18.00 på 

skolen. I vil høre mere om dette, når tiden nærmer sig. 

         Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Med Venlig Hilsen, personalet i Børnehuset  

 


