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Nyhedsbrev
Skovmåned
April måned bliver en skovmåned, hvor børnene i grupper på skift skal på
udflugter i skoven. Hold øje med om dit barn skal af sted her i børnehaven eller
på Famly.
Skolegruppen
Skolegruppen har det sidste stykke tid arbejdet med rummet og har bl.a. lavet
rumskibe og planeter. Det hele afsluttes med en udflugt til Planetariet d. 1. april.
Nyt legetøj
Det er blevet købt nyt sjovt og lærerigt legetøj til børnene, men hvis I har
børnebøger liggende derhjemme, som I ikke læser mere, modtager vi dem med
kyshånd!
Samarbejde i det interkulturelle samfund
Carina har været på kursus i interkulturelt samarbejde, så hvis der er nogen, der
brænder for interkulturelt samarbejde – Tag en sludder med Carina!
Vådt tøj og oprydning
For at børnehaven skal være et rart sted at være med et godt indeklima, vil vi
gerne opfordre til, at man sørger for at få tegninger og især vådt tøj med hjem.
Det er også oftest muligt at give det våde tøj en tur i tørreskabet, hvis man
udfordret med at nå at få det tørret hjemme – man skal bare huske at få det ud af
tørreskabet igen!
Forældrerådets lusetips
Hvis du gerne vil undgå at bruge hele sommerferieopsparingen på lusekur så læs
med her.
Kur 1
Bland 2 dele af Brugsens den billigste balsam med 1 del sprit og put det i
håret på din pode.
Lad det sidde i håret 10 min med plastikpose omkring. Skyld håret – ingen
lus.
Kur 2
Køb billig kokosolie og smør det i håret på dit barn. Plastikpose om håret
2 timer – skyld og ingen lus.
Hvis du har spørgsmål til kurene læs nedenstående
Forældrekaffe
Når du alligevel henter dit barn, trænger du nok til en kop kaffe, så derfor vil
forældrerådet gerne invitere dig til forældrekaffe fredag d. 26. april kl. 1516.30
Det var alt for denne gang
Forældrerådet

