TUSINDFRYD

Kære forældre.
Nyhedsbrev Nr.6 for Børnehuset Tusindfryd, juni 2019
Så kom den første sommermåned:
Nu er det tiden, hvor vi kan boltre os med sommertøjet på. Vores fokus er derfor
fortsat sansning, krop og bevægelse. Vi vil klatre, løbe, gynge, cykle,
eksperimentere samt lege forskellige bevægelses- og sanselege udenfor.
Solcreme.
Husk at smøre børnene ind i solcreme om morgenen hjemmefra, vi smører
børnene igen ved middagstid, ved behov. Vi har solcreme her i Tusindfryd.
Vigtige datoer i Tusindfryd:
7.6. Børnedag i kirken og i præstens have.
14.6. Sommerfest for børn, forældre og personale.
Lukkedage i juni: Onsdag den 5.6.
Farvel til Skolebørnene.
Vi skal snart sige farvel til 11 skolebørn, som stopper her i Tusindfryd den 31.7.
Vi vil herfra ønske alle skolebørn held og lykke med alt det nye, der skal ske. Tak
for den tid I har været i Tusindfryd, vi håber, at I får tid til, at komme på besøg
engang imellem.
Nye børn på stuerne
Vuggestuen byder velkommen til Norh den 1.6.
Vuggestuen byder velkommen til Magne og Sophia den 1.7.
Vuggestuen byder velkommen til Theo-Emil den 1.8.
Falkestuen byder velkommen til Frederik den 1.6.
Spættestuen byder velkommen til Riley og William den 1.7.
Falkestuen byder velkommen Alberte og Aksel den 1.8.
Spættestuen byder velkommen til Besnik og Anisa den 1.8.
Et stort velkommen til de nye børn og deres familier 
Nyt fra personalet: Vi har ansat Lotte Juhl Jensen, som starter her den 8.7. og
Annemette Bjørn Larsen som starter den 25.7. Velkommen til Tusindfryd.
Nadia, Anna og Ida stopper i løbet af sommeren, da de skal læse videre. Mange
tak for tiden I har været i Tusindfryd, held og lykke til jer.

God sommer:
Nu starter sommerferien snart hvor børn og voksne vil være på ferie på skift. I
juli og august vil der ikke blive sendt fast månedsplan ud. Vi laver forskellige
sommeraktiviteter på kryds og tværs i huset, hvor vi vil have fokus på fordybelse,
leg og nærvær.
Skiftetøj:
Selv om det er sommer og sol, så har vi stadig brug for skiftetøj. Det være sig
undertøj, shorts, T-shirt, trøjer, bukser, strømper.
Der kan komme regnvejrsdage i ny og næ, så vær opmærksom på, at regntøj og
gummistøvler er på plads i garderoben.
Næste nyhedsbrev kommer til september.
Vi vil slutte med, at ønske jer alle, store som små, en rigtig dejlig sommer 

Mange hilsner fra hele personalegruppen.

