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                                                              Kære forældre.                                                                          08.08.17 

 

Nu er de fleste ved at have brugt deres sommerferie, og der er ved at være liv i alle rummene igen, både i 

dagplejen, vuggestuen og børnehaven. Det er dog først i næste uge, fra d. 14. august det bliver helt hverdag 

igen. Der starter skolen igen, og SFO´en rykker over i egne lokaler hele dagen. Vi har nydt at have SFO 

børnene hos os, det er dejligt at se søskende sammen i løbet af dagen, de store der leger med de yngre og de 

yngste ser op til de ældste.  

 

Landsbyordningens leder Anders Aagaard er nu startet stille og roligt op, og d. 22. august skal vi have det 

konstituerende bestyrelsesmøde. Spændende. 

 

Nu hvor I har haft sommerferie, vil jeg lige minde jer der har børn i vuggestuen og børnehaven om, at I skal 

huske at melde jeres barn ind på DayCare hver morgen og trykke dem ud igen, når I går hjem. Det er meget 

vigtig, da det er DayCare vi vil gå efter, hvis f.eks. der bliver brand. Her vil vi tjekke, hvilke børn der er 

kommet i vores telefon på DayCare, og på den måde holde mandtal. Vi håber dog aldrig, vi får brug for det. 

Der er stadig mange der mangler at opdatere jeres barns stamdata på DayCare. Gå ind under 

home.daycare.dk. Det tager ikke lang tid, og vi har brug for det ☺ 

 

Jeg har lovet at minde jer alle om den afgående forældrebestyrelses arrangement fredag d. 1. september. Her 

holder de SENSOMMERFEST med start kl. 15:00. Kom og få nogle sjove timer sammen med jeres barns 

venner og deres forældre. I kan læse nærmere om arrangementet på sedlen, der hænger hos jeres dagplejer 

eller på indgangsdøren i vuggestuen og børnehaven. Det er også her I tilmelder jer og ser, hvordan I betaler 

det lille beløb, så I også får aftensmad. Sidste tilmeldings- og betalings dag er d. 25. august. Vel mødt ☺ 

 

I september starter dagplejerne med at holde legestue i kirken den første onsdag i hver måned, dog ikke i juli 

og december. Her vil der blive sunget en masse sange, og det er bare en fantastisk lyd der er i rummet. 

Vuggestuen vil også af og til deltage med de ældste. De skal være i kirken kl. 9:30. 

 

       
 

                                                                                       Mange hilsner fra Vinni 

http://home.daycare.dk/

