
 
                                        26. marts 2021 

Kære forældre i Børnehuset 

Nogle oplevelser får bare smilet til at nå helt op til ørerne (: 

 I dag har jeg været i børnehaven og udbetale løn til børnene. De har fået 105kr. fordi de er verdens bedste 

unger og fordi de er SUPER gode til at gå i børnehave. (Før I leder efter de 105 kr. til sparegrisen, så må jeg 

hellere afsløre, at det er legetøjspenge, der er blevet udbetalt) Pengene skulle omsættes til en ønsket tur i 

biografen og når nu man ikke kan komme i den rigtige biograf, ja så må vi jo opfinde en selv. Derfor gik 

børnene, udstyret med pengene i hånden, ud til vinduet i garderoben - bag vinduet sad Lene og 4 raske 

drenge fra vuggestuen iført hatte, pengekasse og billetter. Vitus, Alex, Teo og Arthur tog imod penge og 

solgte billetter til biografen. Derefter gik turen ned i kælderen, hvor Claus skulle se billetter og Stine anviste 

dem plads i biografen. Der var lavet sæder af vores tumlehynder og børnene lå forventningsfulde og 

ventede på Robin Hood. Midt i filmen blev der gjort et stop, hvor børnene kunne bruge de sidste 5 kr. i 

slikboden. Her kunne man vælge lidt lækkert til sidste del af filmen. Med mindre man er belagt med teflon, 

ja så kan man altså ikke undgå at blive smittet af børnenes store smil og forventning. Elsker alle de 

fantastiske oplevelser, som vuggestuen og børnehaven finder på – til stor glæde for børnene.  

I denne uge har vi sagt goddag til vores to nye vikarer – Morten og Frederik. De er begge tilkaldevikarer og 

kommer hos os i forbindelse med sygdom, kurser osv. Børnene har alt i alt taget godt imod dem. 

Selvfølgelig skal de prøves af og lige ses an, men det er vist meget naturligt (: 

For næsten et år siden fortalte jeg jer, at Mette skulle på uddannelse og at vi skulle undvære hende, de 

næste mange måneder. Tiden går stærkt og onsdag efter påske er Mette tilbage i Børnehaven. Det bliver 

SKØNT. Desværre betyder det jo også, at vi snart skal sige farvel til Stine og sige TUSINDE TAK for hendes 

kæmpe stykke arbejde i børnehaven. Hun vil blive frygtelig savnet af både børn og voksne. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god påske, god ferie og husk, at Børnehuset holder lukket 1.-5. april.  

Rigtig god weekend. 

Med Venlig Hilsen 
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