TUSINDFRYD

Kære forældre.
Nyhedsbrev Nr.7 for Børnehuset Tusindfryd, september 2019
Så er vi i gang igen efter en god sommer.
Velkommen tilbage efter sommerferien. Håber I alle har nydt ferien, fået slappet
godt af og er klar til hverdagen igen. Her i Tusindfryd har vi i løbet af sommeren
fået malet begge børnehavestuer, det er blevet så flot. Der er også blevet lavet
nogle fine udendørs malerier på hegnet ud mod vejen. Sikke det pyntet her på
vejen ind til vores dejlige børnehus 
Der vil i løbet af efteråret blive malet i de resterende rum som mangler.
I denne måned har vi fokus på natur, udeliv, sanser og høst. Vi er med i Naturens
Dag, som foregår i uge 36. Her vil vi mærke naturen med alle 7 sanser. Følg med
på stuernes opslag om de forskellige aktiviteter i den forbindelse
Vi er også i gang med at synge sange og samle diverse ”afgrøder” til vores
høstfest senere på måneden.
Vigtige datoer i Tusindfryd:
2.9.-5.9. Naturens Dag
5.9. Besøg af Dagplejen.
24.9. Høstfest for børn og personale.
25.9. Gruppefotografering
Nyt fra personalet:
Dorthe er startet som pædagog på Falkestuen.
Annemette og Mette er godt i gang her i Tusindfryd. Annemette mest i
børnehaven, Mette mest i vuggestuen. Lotte er ude at rejse og vender tilbage til
vores hus omkring 1.oktober.
Endnu engang stort velkommen til Tusindfryd.
Fravalg til frokostordningen:
Der er blevet afholdt afstemning til ”Fravalg til frokostordningen”. Resultatet blev
et ja. 01.08.2020 starter frokostordningen i børnehaven.

Skiftetøj:
Følg venligst op på om børnene har diverse skiftetøj på plads i garderoben. Vi har
brug for både undertøj, strømper, bluser, bukser og trøjer.
Nu er det blevet mere ustadigt i vejret, så vær opmærksom på, at termotøj,
regntøj og gummistøvler også er her.
Ferie i efteråret:
Meld venligst tilbage om jeres barn holder ferie i efteråret. Der er et opslag på
Famly om dette.

Mange hilsner fra hele personalegruppen.

