
  

Stribonittens nyhedsbrev 
Januar,februar og marts 2018 

Vi ønsker alle barn som voksen et rigtig godt 

nytår. Nu er vi snart ude af måneden og tiden 

flyver afsted. 

Vi håber året i år vil bringe alle glæde og 

gode oplevelser og vi glæder os til være 

sammen med jer og jeres kære guldklumper. 

Der er lagt et årshjul på hjemmesiden og 

aktiviteterne er også skrevet i vores kalender 

på hjemmesiden – så husk at få noteret de 

vigtige datoer i jeres egen kalender. 

Nytårs hilsen 

Hygge med græskar udskæring til bedsteforældredag. 

I år har vi flyttet bedsteforældre dagen til 

foråret, så vi også kan være ude. 

Vi har efter ønske fra jer forældre lavet et par 

ændringer i årsplanens aktiviteter. 

Vi lavet en ”nem legepladsdag” her vil det 

primært være nemme opgaver, hvor børnene 

kan deltage, det kunne f.eks. være rengøring 

af legetøj, opsætning af hylder, rengøring af 

trip trap stole m.m. 

Vi har lagt en legepladsdag på en lørdag til 

det lidt tungere arbejde, hvor børnene ikke 

kan deltage i arbejdet. 

 

 

 

Personale rokade. 

Forældre aktiviteter. 

Forældrekaffe d. 5.2. kl. 15.00-16.30 kom og 

få en kop kaffe og få hygge sank med dine 

medforældre😊. 

Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 

20.3.kl 19.00-21.00. hvis i har punkter til 

mødet er det vigtigt at de er formanden Birte 

Toft (Benjamins mor)i hænde senest 8 dage 

før mødet. Der kommer invitation pr. mail. 

I år er madordningen på valg, det betyder at i 

skal foretages et aktivt fravalg.  

 

 

 

Det er slet ikke så let at lave en 

personalerokade, hverdagen kommer I 

vejen😊. Derfor vil der være ændringer i 

forhold til den plan i har fået. 

Hvis det er meget vigtigt for jer, at vide 

hvem der bytter hvornår, så er det en god 

ide at spørge personalet. 

 

Personale nyt 
 28. februar har Tanja og Grete ikke længere 

faste timer I Børnehaven, fordi vi siger farvel 

til 18 skolebørn. Vi er så taknemmelige for 

jeres indsats -mange tak. 

Natascha har været herer her i praktik, uge 3 

i børnehaven og uge 4 i vuggestuen. Hun har 

gået i børnehaven, da vi hed Bambini. 

Tine Kold klare det rigtig godt i køkkenet. 

 

 

 

 



 

Januar. 

De største børn I børnehaven skal I 

svømmehallen og på SFO besøg. 

Lucia  

Februar. 

de største børn i børnehaven skal i 

svømmehallen. 

Vi holder afslutningsfest for skolebørnene. 

Skolebørnene besøger børnehaveklassen. 

Forældrearrangeret overnatning for 

skolebørnene. 

Fastelavnsfest for børnehave og vuggestue. 

Marts. 

Vuggestuen starter event. Music og sang 

forløb op som sidste år. 
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Kommende begivenheder. 

Nem legepladsdag.  

Onsdag d. 18. april 15.30-18.30 

Forældrekaffe. 

Tirsdag d.15 maj 15.00-16.30. 

Bedsteforældredag. 

Onsdag d. 23. Maj 9.30-11-00 

Sommefest. 

Onsdag d. 13. Juni kl. 16.00-18.00 

 

Forældre huskere😊  

Dit barn har brug for: 

1. Varmt tøj 

2. Luffer 

3. Huer 

4. Masser af skiftetøj. 

5. Gode støvler. 

6. Masser af skiftetøj 

7. Masser af krammere😊 

 

Stort ønske fra børnehaven er at i rydder op på 

jeres plads når i går hjem hver dag. 

Sørge for at der ikke ligger noget på gulvet. Det 

er hårdt for personalets rygge, at samle alle de 

løse og vildfarende sko, handsker sutsko m.m. 

op. 

I januar og februar er vores fokus punkt 

sprog og til marts/april starter vi på natur 

og naturfænomener.  

I finder information på hjemmesiden under 

forældreinfo og snart på vores nye 

opslagstavler i garderoberne, hvor 

bestyrelsen også får et lille hjørne til deres 

nyhedsbreve m.m. 

 

 

 

 

 

Månedernes fokuspunkt Månedernes højdepunkter 

I januar gik børnene Lucia da vi pga. 

sygdom måtte aflyse arrangementet i 

december. Det var sådan et smukt lille 

arrangement og alle bidrog med det 

bedste de kunne. 

 

Vores kamera tog desværre ikke særligt 

gode billeder, så vi håber at I fik taget 

nogle selv. 


