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Siden sidst
Så har vi holdt fastelavn, og sikken en fest. Alle børn var med til at slå på tønden og det lykkedes
at få bunden ud så der kom popcorn og clementiner ud af den. Stort hit og hvor var det fint at de
var klædt ud. Vi havde besøg af praktikant, Laura fra MSE og hende kunne alle rigtig godt lide 
Vi har desværre været meget sygdomsramt (børn og personale) med influenza og feber i februar
og i marts har vi nu fået skoldkopper i hele huset. Derfor er vi meget opmærksomme på at
mindske smittespredning, og håber all vores sygdom er overstået nu hvor foråret kommer til os
igen.
Famly
Nu er det på trapperne, så der vil komme en særskilt information til jer snarest, da I skal have en
app. på jeres telefon og registreret jeres email før, at vi kan bruge programmet til at kommunikere
sammen. Når først at vi har fået det praktiske er i orden, vil det være nemt at bruge i hverdagen. Vi
har i januar også ønsket en mobiltelefon til vuggestuen, så vi nemmere kan kommunikere med jer
via sms osv. til små beskeder. Denne håber vi snart at kunne modtage og sammen med Famly er
det hurtigt at give beskeder vedr. praktiske ting, sygdom og sende billeder fra hverdagen.
Ferie
Vi har lukkedage i påsken som vi lige vil minde jer om. Vi har helt lukket den 10.-11.-12. april.
Hvis I holder mere ferie i den forbindelse må I gerne besked. Rie holder ferie i uge 16. Vi har
hængt sommerferie afkrydsningsseddel op på vores tavle, som I bedes afkrydse inden den 31/3
2017. Tilmeldingsfristen for nødpasning det første halvår er slut og vi har ingen tilmeldte.
Arrangementer i huset
Vi holder forældrekaffe den 23/3 hvor det er Signe som står for det (Frida) og Andreas, Sofus og
Eskil medbringer brød/kage/frugt eller noget de mener vi skal smage 
Hvis I har noget på hjertet som I gerne vil have med til forældrerådet så holder de møde i morgen
tirsdag 14/3 og I er velkommen til at komme med input (dette gælder naturligvis året rundt).
Den 30. april er der arbejdsdag, hvor vi gerne vil have klargjort til en fantastisk sommer med
masser af udeliv og leg. Vi håber I er mange som kommer og hvis I har overskud til at medbringe
noget til maverne, så er dette meget velkomment skriver forældrerådet 
I skal selv medbringe madpakke & drikkevarer til egen familie.
Vuggestuen
Ellers har vi nu en fast børnegruppe på 9. frem til sommerferien. Vi skal i
april arbejde med påsketema, hvor vi skal male, klistre, så karse og finde
påskeharen, så børnene har en fornemmelse af en ny tradition, ligesom
julen.
Vores rytmik er de (fleste) rigtig glade for og de giver den fuld gas med rasleæg, trommer og hvad
Lene ellers har med til os. Vi synger og bruger kroppen og bagefter går vi på legepladsen. Vi har
snakket om at det ville være optimalt at I aflevere senest 8.45 da det giver meget uro at komme i
tiden 9-945, hvor vi er i gang.
De varmeste hilsner
Channie, Hanne og Rie

