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Kære forældre til børn i Børnehuset  

Sikke et skønt vejr (: I går var børnehaven ude fra tidlig morgen til midt på eftermiddagen. Hold da op en 

flok trætte og beskidte børn, vi sendte hjem. Børnene skal lige vænne sig til, at vi igen er så meget ude – 

men den friske luft gør godt, legene bliver andre og pladsen til de store armbevægelser og fysisk udfoldelse 

bliver større. Vores skure og store træer giver skygge og de mange små rum skaber oaser, hvor man kan 

samles i små klynger og tegne, lave perler eller nørkle med andre finmotoriske sysler, som man normalt 

laver indenfor. Solen varmer og er DEJLIG, men UV-indekset er også højt og derfor skal børnene smøres i 

solcreme inden de kommer – vi smører dem igen over middag.  

Vuggestuebørnene var også med på legepladsen i går. Det er dejligt at se store og små sammen og opleve 

hvordan det er til stor glæde for begge parter. Det er trygt og godt at kende hinanden på kryds og tværs. 

Både børn og voksne.   

I går havde vi besøg af Dahlia. Dahlia skal starte i børnehave til maj og kender allerede flere af børnene fra 

dagplejen. Det var et dejligt besøg, hvor hun allerede legede og virkede som om, at børnehavelivet bare 

kunne komme an (: Velkommen til Dahlia og velkommen til din mor og far. Vi glæder os til, at I bliver en del 

af børnehuset.  

I næste uge holder Annita ferie og i stedet kommer Mathilde og hygger med os. Børnene kender allerede 

Mathilde og i denne uge, hvor hun har været i vuggestuen, har de spurgt ”kommer du ikke snart iiiind til 

oooos”. Så jeg er sikker på, at næste uge bliver endnu en god uge. 

Husk der er generalforsamling torsdag d. 28. april kl. 19.00.   

Rigtig god weekend fra alle os i Børnehuset.   

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


