
 
                                       27. august 2021 

Kære forældre i Børnehuset 

Hurraaa for Børnehuset og skolen. I dag fejrer vi vores 5 års jubilæum. Hvad der for 5 år siden, var en drøm 

og et håb, har nu vist sig at holde vand og er blevet et sted, som hver dag fyldes af glade børn og voksne, 

der arbejder for at give børnene den bedste hverdag overhovedet muligt. Overlade friskole og Børnehus er 

et skønt sted, som er værd at værne om. 

I Børnehuset har vi holdt fælles samling med vuggestuen og børnehaven og vi har sunget fødselsdagssang 

sammen og spist boller. Hvor er det bare dejligt, at vi igen kan være sammen på kryds og tværs – det er vist 

den BEDSTE fødselsdagsgave, vi kan få. Dog skal der siges, at vi har fået endnu en kæmpe gave og som vi er 

virkelig glade for. Vores nye el-ladcykler er kommet og nu kan vuggestuen og børnehaven virkelig komme 

omkring. Det er støtteforeningen og nogle forskellige interessenter fra byen og omegn, der har sørget for, 

at vi kunne få vores nye fantastiske cykler – vi er SÅ taknemmelige. Tak. Nu mangler vi bare cykelhjelmene, 

så vi kan komme på langfart. Senere i dag slutter vi af med lagkage. 

Pedelklubben knokler i vuggestuens garage. De har allerede fået sat en ny dør i og fået væggene skrællet 

ned. Det er skønt at være i gang med projekt ”ny legeplads” i vuggestuen.  

Lige en lille reminder om at børnene ikke må have legetøj med i børnehave og SFO – dette er en af 

retningslinjerne, som vi stadig er pålagt i forhold til Corona. 

Den 13. september mødes vi til fælles forældremøde kl. 17.00. Vi har selvfølgelig en masse på hjertet, som 

vi gerne vil dele med jer, men hvis I forældre har noget, som I godt kunne tænke jer, at vi skal vende, så 

send Ditte en mail.  

Vi ønsker jer alle en skøn weekend.  

Med Venlig Hilsen 

Personalet i Børnehuset 


