
 

                              

Kære alle  

En hverdag i vores Børnehus er fyldt med gode ideer, kreative påfund og lærerige projekter, som alle er 

med til at udvikle børnene, samtidig med vi leger og har det sjovt sammen. En gang imellem støder vi på et 

projekt, hvor vi har brug for jer forældres hjælp, for at få det til at lykkes. Denne gang var det 

mælkekartoner, vi bad om. Og hvad vi ønsker, skal vi få – det vælter ind med mælkekartoner. Som Mette 

sagde ”måske vi i stedet skulle bygge et hus” Ja hvem ved, måske udvikler karse-projektet sig til et hus, så I 

må meget gerne fortsætte med at sende mælkekartoner med herop. 

Morgensamling i dag stod Vuggestuen for. På scenen sad Teo, Vitus, Artur, Maya og Eric på hver deres stol. 

De havde bestemt sig for, at vi i dag skulle lave æggekage med rasleæg og lege bjørnen sover. Skøn start på 

dagen og en flok stolte vuggestuebørn. 

I denne måned går turen til Hvalpsund om torsdagen. Første tur var et kæmpe hit og vi fik endda lov til at 

få en tur på færgen over på Sallingland. Det er fedt at komme ud og få nye oplevelser sammen med 

børnene. Vi er blevet spurgt, om man kan holde fødselsdag om torsdagen, når der er turdag. Det kan man 

godt. Dog er det sådan, at hvis man vælger at afholde fødselsdagen på en torsdag, så kan barnet ikke 

komme med på tur, men bliver i stedet fejret hjemme i Børnehuset af de børn, der ikke er på tur.  

Søren, som er startet som lærer på skolen, i stedet for Holger, er SUPER god til musik. Det vil være fjollet 

ikke at udnytte hinandens kompetencer på kryds og tværs af skole og Børnehus og derfor har vi inviteret 

Søren ned til os – her vil han en gang imellem komme og lave et musik forløb med børnene. 

Vi slutter fredagsbrevet med den BEDSTE nyhed. Annita er erklæret rask efter hendes kræftforløb og 

starter op i børnehuset igen den 30. marts. Det har været et hårdt forløb og selvom hun er erklæret rask, 

så kan hun stadig opleve udfordringer, der påvirker evnen til at arbejde. Udfordringer man ikke kan se med 

det blotte øje. Derfor har vi lavet en opstartsplan for Annita, så hun bedst muligt kan komme tilbage til at 

være sammen med jeres skønne børn igen.    

          

Vi ønsker jer alle en dejlig weekend 

                                        Med Venlig Hilsen, personalet i Børnehuset  


