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Hvor er det dog skønt at alting spirer og 

springer ud. Et par varme dage er det også 

blevet til. 

Vuggestuen har haft besøg af Jesper Bauer 

igen, det har børnene nydt rigtig meget. 

Jesper blev betalt af Børnenes vels konto.  

Vi nyder musikken meget og har fundet ud af 

at, musikskolen igen tager ud til institutioner, 

Foråret er over os. 

 Hvis vejret bliver godt så kan vi måske male ude igen😊 

derfor har vi kontaktet dem med henblik på, 

at få dem ud til os. Det bliver spændende om 

det lykkedes efter sommer eller forår 2019. 

Børnehaven tager igen i år til ZOO i Odense, 

det bliver d. 2.5. turen betales af Børnenes 

Vels konto. Så husk at indbetale til 

foreningen, pengene går til f.eks. ekstra gode 

ture til jeres børn. Mobilepay 83813 

Personalet har nu bestemt hvordan det 

nye krybberum skal være, så nu er næste 

skridt, at Christoffer (jens Christians 

far)tegner det for os og så har Anders 

(Siljes far) lovet at hjælpe med at søge 

sponsorater. Stor tak til jer😊😊😊 

 

 

  

 

Forældre aktiviteter. 
Forældrekaffe d. 2.5. kl. 15.00-16.30 kom og 

få en kop kaffe og få hygge sank med dine 

medforældre😊. 

Bedsteforældre hygge d. 23.5. kl 9.30-11.30, 

hvor vi spiser sammen inden vi går hjem. 

Husk tilmelding. 

Sommerfest d. 13.6. kl. 16.00. Vi har endnu 

ikke planlagt indholdet – gode ideer modtages 

gerne. 

Madordningen fortsætter, der var ingen 

fravalg. TILLYKKE 😊 

 

 

 

Det har været en rigtig god oplevelse for 

personalet at rokere, det har været godt for 

samarbejdet. Derfor har vi aftalt at vi 

prøver igen til efteråret. Det er nemlig win 

win oplevelse, for både for børn og 

personale, da det give et meget bedre 

kendskab til- og forståelse for hinanden. 

 

 

Personale nyt 
Nicolai er færdig som studerende her i 

Stribonitten pr. 31.5. da vi ikke får en ny 

studerende har Grete sagt ja til at være vikar 

i perioden 1.6-31.11.  

Jane er tilbage igen, det er dejligt, hun er pt. 

delvist raskmeldt, da hun er fraværende hver 

torsdag, hvor hun går til genoptræning, 

derfor er der en vikar for hende. 

Emilie er vores nye tilkaldevikar. 

Lise og Charlotte har været på Kosmo 

temadag om motorik-udvikling og 

stimulering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

April: 

De store i børnehaven så teater på Strib 

skole. 

Maj: 

Zoo tur for børnehaven. 

Bedsteforældre dag 

Juni 

Idrætsdag d.21.6 

Sommerfest 
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Begivenheder for forældre. 

Legepladsdag.  

Lørdag d. 1. september 10.00-15.00 

Forældrekaffe. 

Onsdag d. 12.september 15.00-16.30. 

Forældre møde. 

Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00-21.00 

Vi håber at få sundhed og trivsel på 

programmet med input fra 

sundhedsafdelingen på kommunen. 

 

Forældre huskere😊  

Dit barn har brug for: 

1. Overgangstøj – fleec og 

termotøj. 

2. Regntøj 

3. Solhat 

4. Masser af skiftetøj. 

5. Gode sko og gummistøvler. 

6. Drikkedunke I bhv. 

7. Masser af krammere😊 

Personale ønsker til jer…. 

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. 

Især om fredagen skal skabet tømmes for her 

gør Connie dem rene. 

I marts og april er vores fokus punkt natur 

og naturfænomener og i maj og juni har vi  

krop og bevægelse på skemaet. 

I finder information på hjemmesiden under 

forældreinfo og på vores nye opslagstavler i 

garderoberne, hvor bestyrelsen også får et 

lille hjørne til deres nyhedsbreve m.m. 

 

 

 

 

 

Månedernes fokuspunkt Månedernes højdepunkter 

 
Har sponsoreret nogle penge til os, for 

de penge har vi valgt at købe 3 dejlige 

legehuse,2 til børnehaven og et til 

vuggestuen. De bliver sat op i juni 

måned. Vi siger tusind tak med et 

stort godt smil😊 


