
 
      d. 25.03.2022 

Kære forældre til børn i Børnehuset 

I går blev vi, både vuggestue, børnehave og SFOen overrasket af Støtteforeningen – de overraskede os med 

lækkerier til vores eftermiddagsmad. Så den lune bolle med ”snyde-nutella” blev suppleret op med en 

ostehaps, en frugtstang og et stykke chokolade. Mums. Tusinde tak for mad – som I kan se, bragte det stor 

lykke hos både store og små. 

     

I næste uge starter Mica i vuggestue – Micas familie kender vi allerede og Nicolina, Emilie og Daniel går alle 

her hos os. Vi glæder os til at byde jer ”Velkommen i vuggestuen”. 

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at børnehavens garderobe har fået et midlertidigt ansigtsløft. Roel 

og Jesper svingede værktøjet sidste fredag og vi har fået UTROLIG mange tilkendegivelser på, hvor godt det 

ser ud. Vi er selv rigtig glade for det, da det er meget lettere for børnene at holde orden og indtrykket, når 

man går ind i Børnehuset er mere roligt og harmonisk. Tusinde tak for hjælpen. Vi er virkelig taknemmelige 

for alle jer forældre, der gang på gang giver en hånd med. Uden jer og pedelgruppen ville vores skønne sted 

se noget anderledes ud (:  

I denne uge er vores nye træer og buske blevet plantet. Har man tid og lyst i de uger, hvor Børnehuset 

holder lukket, må man meget gerne give dem en sjat vand, så de ikke visner væk, inden vi får glæde og gavn 

af dem.   

 



 
Nu må vi endelig mødes igen og derfor afholder vi; 

Arbejdslørdag den 21. maj. Bestyrelsen melder mere ud, når tiden nærmer sig. Men sæt allerede et stort 

kryds i kalenderen.  

Der er skole/SFO-indskrivning tirsdag d. 5. april kl. 16.45. Vi mødes i fællessalen (:  

Vi har lige haft besøg af en kommende familie, der skulle se vores institution. Med de dejlige ord, de satte 

på vores børnehus, deres enorme interesse og en indmeldelse i hånden, ja så kan vi nærmest flyve på 

weekend i dag. Bedst af alt, de havde faktisk allerede hørt om os og hørt mange gode historier – derfor 

havde de aktivt valgt os til. De gode historier skal bære vores sted og det bedste er, når I forældre kan 

fortælle andre om jeres positive oplevelser. Det rygtes og det kan vi kun være stolte af. Så tak for de gode 

historier om Børnehuset. 

Rigtig god weekend fra alle os i Børnehuset.  

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


