
 

 

Kære alle 

Årets første forårsmåned står snart for døren og så kom sneen (: Ja, vi voksne havde nok håbet på solskin, 

men børnene nød hvert et fnug. Selvom der ikke kom det helt store pulver, så var der nok til en lille 

snemand, til at kælke på numsen ned af bakken og til at kaste en snebold. Sne er et hit og når man stod og 

observerede børnenes leg, både i børnehaven og vuggestuen, ja så blev det helt okay, at vi også fik lidt 

vintervejr. 

Vi har igen fået nye kammerater i Børnehuset. Sergyi er startet i 1-2-3 gruppen, Toshia er startet i 

vuggestuen og på mandag starter Artem også i Vuggestuen. Velkommen til alle tre familier. 

Desværre har vi igen fundet lus i børnehaven. Så endnu engang vil vi bede jer om, at kæmme jeres børn og 

få dem behandlet, hvis I finder lus eller æg. Vi vil også gerne opfordre til, at man melder sig til et 

”forældrekorps” som fredag formiddag kan kigge forbi Børnehuset og tjekke alle børnenes hår, så vi kan få 

udryddet de små kryb. Indtil nu er der én forældre, der har meldt sig og det er der altså for mange børn til 

at klare ene mand. Dette initiativ er tjekket af med sundhedsplejersken i kommunen og må gerne benyttes, 

når man som institution gentagende gange oplever lus. 

I ugens løb har I oplevet, at vores legeplads pludselig blev forvandlet til et dybt hul og passagen på stien var 

lidt smallere end normalt – dette skyldtes at der var problemer med kloakken. Nu er der vist styr på det 

igen, den grimme lugt er væk og fliserne på fortovet svupper ikke længere. Skønt. Og heldigvis er det 

sådan, at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Børnene syntes, at det var 

et kæmpe hit, at have maskiner og arbejdsmænd på legepladsen – det var bedre end en tur i biffen og 

næserne blev trykket helt flade mod ruden. 

Tak for alle jeres søde tilkendegivelser omkring vores fastelavnstema og de aktiviteter, vi har lavet med 

børnene. Det er dejligt, når I giver os et klap på skulderen. Det betyder meget for os, at I også oplever, at 

der sker rigtig mange gode ting i Børnehuset. 

 

         Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

Med Venlig Hilsen, personalet i Børnehuset  

 


