
 
                                        6. juni 2021 

Kære forældre i Børnehuset 

Så blev der fredag igen. Igen. Igen.  

I denne uge har vi budt velkommen til Sofie og hendes familie. Sofie er startet i børnehave og er bare topsej 

til at gå i børnehave allerede. Vi har glædet os til, at I skulle blive en del af Børnehuset, så stort velkommen 

til. 

Lærke er også startet i vuggestue i denne uge. Lærke kender vi ikke så godt endnu, men det glæder vi os til 

at komme til. Hendes skønne familie kender vi allerede, Sofie fra børnehaven, Marie og Signe i skolen og 

selvfølgelig hendes forældre. Velkommen til jer også.  

Rengøringsplanen er blevet revideret og er nu sendt ud til alle jer forældre. Den findes både på Viggo og på 

Facebook. Vi har endnu ikke lukket op for Viggo i Børnehuset, men det sker inden længe. Vi glæder os til at 

få en fælles platform, hvor vi kan samle vores kommunikation med jer forældre. 

I Børnehuset er vi ved at se på årshjul og kalender – allerede nu har vi den første dato til kalenderen. Den 

29. oktober 2021 afholder vi pædagogisk dag i Børnehuset og dette er som vanlig en lukkedag både i 

vuggestue, børnehave og SFO. Her bruger personalet en dag sammen, hvor vi har tid til fordybelse og 

dermed tid til at blive klogere på et emne, som kan gøre børnenes hverdag endnu bedre. Det er fedt at 

udvikle vores sted sammen. 

Solen skinner, jeg kan høre et par børn snakke om is ude på krokodillegangen – det synes jeg lyder som en 

god ide. I går regnede det nemlig og derfor skal det nydes, når solen titter frem. 

 

Vi ønsker jer alle en skøn weekend.  

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset 

 

 



 

                                            

Fra en regnvejrsdag i går, hvor dagen blev nydt med gode venner, en grankvist som juletræ og med måsen 

plantet i en havestol (: Det billede kan kun gøre en i godt humør… Vi har de dejligste børn i Børnehuset i 

Overlade. 


