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Kære forældre i Børnehuset 

Kom maj du søde milde… Stop tiden, tak – det går alt for stærkt. 

I Børnehuset betyder maj, at vi allerede nu skal begynde at tænke på sommerferie og planlægning af ”det 

nye år” efter ferien. Selvom I ikke har fået sommerferiesedler med hjem endnu, så må I meget gerne 

allerede melde det ind, hvis I ved, hvornår jeres børn holder ferie. Så kan vi nemlig få lavet et skema, hvor 

børnetal og ressourcer passer sammen.  De personaleressourcer vi kan spare i ferien, hvis der er få børn 

meldt til, de kommer børnene til gode når der igen er fuldt tryk på.  

I Børnehaven har vi fået en skøn ny kammerat. Teo. Teo har gået i vuggestuen og derfor kender vi ham 

allerede. Børnene i børnehaven har taget rigtig godt imod ham og Teo er allerede super god til at gå i 

børnehave. Velkommen i børnehaven, Teo.  

Torsdag var en stor dag – især for de ældre skoleelever. Torsdag kom ALLE elever endelig tilbage i skole, 

fuld tid, og det har vi ikke været siden december. Selvom der stadig er masser af restriktioner, som gør at 

hverdagen ikke er normal, ja så lugter det alligevel lidt af det (: Det skulle selvfølgelig fejres. Derfor tændte 

Lars og Herman op i grillen og grillede pølser og brød til alle. Børnehuset var selvfølgelig også inviteret med 

til ”festen” og selvom vi ikke kunne feste sammen, ja så var det et hyggeligt arrangement og pølser på grill 

er jo altid et hit (: 

I Børnehuset, både i vuggestuen, børnehaven og SFOen, plantes der til den helt store guldmedalje. Der 

plantes kartofler, blomster, peberfrugt, ærter, rabarber og andre lækkerier, som børnene kan smage på, 

når de har vokset sig modne. Indtil da er det spændende at følge de små spirer og se dem vokse sig store.  

Hvem ved, måske kan noget af vores hjemmeavl komme på menuen om onsdagen?! I onsdags fik børnene 

udleveret en spiseseddel og kunne selv krydse af mellem mange lækkerier, hvad de kunne tænke sig på 

deres tallerken. Der var makrelmadder med purløg, æg, lun leverpostej og en masse forskelligt grønt. 

Mums, hvor blev der spist meget. 

Husk at der er lukket i Børnehuset torsdag og fredag i næste uge, da der er Kristi himmelfartsdag.  

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig weekend. 

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset 



 
 


