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MAJ 2012
Aller først tusind tak til jer, der mødte op til arbejdsdagen den 20-4. Ærgerligt at flere tilmeldte
sprang fra i sidste øjeblik!
Vi er meget glade for det flotte arbejde, der blev udført.
Vicky, Berit og en pædagog fra Myretuen har deltaget i et 4 dages kursus i sprogstimulering
for børn i 3-6 års alderen. Et lærerigt kursus som gav udbytte.
Vi går nu nogle dejlige måneder i møde, hvor mange aktiviteter flytter ud.
Den kommende tid byder ligeledes på en del arrangementer.
Den 11. maj afholder vi forældredag fra kl. 9.00 – 12.30. Forældrene er velkomne til en
hyggedag med deres børn, hvor der vil være forskellige tilbud om aktiviteter på programmet.
Den 15. maj tager Storgruppen på tur til Experimentarium.
Det kan i øvrigt nævnes at Storgruppen besøgte maskinfabrikken Ingemann i Gevninge den
23-4. En fantastisk god dag.
Den 15. juni holder vi Grillfest om aftenen. (Se opslag)
Vi håber at mange tilmelder sig, så vi ikke som sidste år måtte aflyse festlighederne på grund
af for få tilmeldinger. HUSK tilmelding på listerne, som hænger på stuerne. Klaus Kruse står
for musikken, så vi kan gi` den ”gas” på dansegulvet. Desuden underholder Storgruppen.
Den 20. juni er der arrangeret en særlig afslutning for Storgruppen, hvor kun de kommende
skolebørn deltager med deres forældre. I hører nærmere om dette arrangement senere.
Vi siger nu endeligt farvel til Christina, som har vikarieret i Vivis fravær. Christina har sidste
dag den 30-4 og Vivi vender tilbage på fuld tid den 21-5. Tak til Christina for en fin indsats.
Marianne vender tilbage til Bien den 2-5 efter barsel. Dejligt. Det betyder at vi skal sige farvel
til Birthe som har været ansat i Mariannes barselsvikariat. Tak til Birthe for et rigtig godt
samarbejde.
Helle vender den 1. maj tilbage til ”hjemmebanen” på Frøen. Hun har været ”udlånt” til Bien i
4 måneder grundet merindskrivning.
HUSK AT SOLSIKKEN HAR LUKKET DEN 18. MAJ!
Alt fra os hvor alt går godt.
Mange hilsener
Personalet
Anne-Grete

