
 
      d. 11.03.2022 

Kære forældre til børn i Børnehuset 

”Fastelavn er mit navn, boller vil jeg haaaaave”. På mandag holder vi fastelavn for hele matriklen og 

børnene glæder sig – det gør vi voksne faktisk også (: Langt de fleste børn elsker udklædning, tøndeslagning 

og fastelavnsboller og de der ikke har lyst, ja de nøjes bare med fastelavnsbollen. Børnene fra Børnehuset 

skal møde udklædte, så tiden til ”festen” ikke går med at hjælpe 35 børn i deres kostumer. Husk, at hvis 

kostumet består af en masse løsdele, så er det på eget ansvar det sendes med herop. Vi kan ikke garantere, 

at alt kommer med hjem. 

På onsdag kigger ”bog-glad” forbi børnehaven – vi har ansøgt om en ny bogsamling og har været heldige (: 

Der kommer en fra Vesthimmerlands biblioteker og præsenterer nogle af bøgerne for børnene – derefter 

skal børnene i gang med en udvælgelsesprocecs, de næste fjorten dage, sammen med os og til sidst får vi 

overrakt vores nye bogsamling til en bogfest. 

Vi vil gerne slå et slag for VIGGO igen. Vi ved godt, at vi jo heldigvis møder langt de fleste af jer dagligt og 

den daglige kommunikation derfor primært foregår fra mund til mund eller via sms – den del er lige, som 

det skal være. Dog vil vi meget gerne, hvis I registrerer på VIGGO, hvis jeres barn er syg, holder fri eller 

ferie.  

Fællesbeskeder til hele forældregrupper, fx i børnehaven eller i vuggestuen vil også skulle findes på VIGGO 

– fx invitationer, ophæng omkring LUS osv. Derfor er det vigtigt, at man holder sig orienteret. Du/I kan 

heldigvis slå notifikationer til og dermed få en reminder på telefonen, hvis der er nyt på VIGGO. Når eller 

hvis dit barn starter i skole hos os, så er det den eneste platform vi kommunikerer igennem og derfor er det 

en god træning, at stifte bekendtskab med VIGGO i det små, inden det bliver en daglig glæde (: Skulle jeres 

kode være forældet, eller der er problemer med at downloade appen, så kom endelig forbi kontoret. Så 

fikser vi det. 

Om lidt kommer de velkendte feriesedler op i Børnehuset, da påsken jo nærmer sig med hastige skridt. 

Skolen holder lukket d. 11., 12. og 13. april og vi har brug for at vide, hvor mange børn der skal holde 

påskeferie i disse dage også, så vi kan få lavet et godt ferieskema, for de der skal være i Børnehuset. 

Måske har I allerede set det – vores nye frugtplantage er kommet (:  Den bliver lige i pallen den næste uges 

tid og så skal børnene i gang med at plante… Det bliver godt at få jord under neglene, en masse snak om 

planter og de lækkerier, der venter os i fremtiden. 



 
 

Klokken er kun 9.30 i skrivende øjeblik og vi har allerede haft fornøjelsen af at se Wilhelm gå med gåvognen 

for første gang, haft de søde ABC-børn med i morgenSFO, hvor de stifter bekendtskab med ”livet” efter 

sommerferien og vi har set, hvordan smilet på både vuggestuebørn og børnehavebørn i morges var STORT, 

da der var mulighed for at lege sammen i fællesrummet. Vi har verdens dejligste børn her hos os og vi føler 

os mega heldige, at få alle de her dejlige oplevelser sammen med dem.  

Rigtig god weekend fra alle os i Børnehuset.  

Vi glæder os til at se jer igen i næste uge. 


