
Håstrup den 16.0ktober 2016 

Kære forældre 

De første 14 dage er gået, og jeg er utrolig glad for den gode 

modtagelse, jeg har fået af Jer. Jeres børn har også taget godt imod 

mig, og bliver jeg alt for bestemt, spørger de bare efter Helmut   

Vi er som personalegruppe ved at lære hinanden at kende, og alle 

yder alt hvad de kan for at give jeres børn en god dag i vores 

Børnehave og Vuggestue.  

Flere forældre har været gode til at tage fat i mig og tilbyde deres hjælp. Det betyder meget for os, 

at der er god opbakning fra Jer forældre. Vi har fået forældrehjælp et par gange om ugen omkring 

tidspunktet, hvor vi laver mad. Det er en kæmpe hjælp, der betyder, at vi kan fastholde de 

aktiviteter, vi er i gang med sammen med børnene. 

I er meget velkomne til at kontakte mig og evt. byde ind på tidspunktet kl. 9-11/12, mandag, 

tirsdag eller torsdag, hvis I skulle have tid og overskud en dag. 

Vi har endelig fået vores telefon til at virke. Telefonnr. til Håstrup Børnehave og Vuggestue 

er: 82 38 90 31 

Vores medarbejdermail er ikke klar endnu, men I kan skrive til mig på rie@goebakke.dk eller ringe 

på mobil nr. 22 86 10 42. Den er også åben efter lukketid  

Vi holder forældremøde onsdag den 26. oktober kl. 19-20.30. I kan tilmelde jer på ovenstående 

mail eller SMS senest den 25. oktober. Dagsorden for mødet bliver sendt til jer på mail. 

Fredag den 11. november vil vi gerne afholde en pædagogisk dag for personalet. Vi har derfor brug 

for Jeres hjælp denne dag til forældrepasning i Børnehaven og Vuggestuen. I må meget gerne 

kontakte mig, hvis har mulighed for at hjælpe os denne dag eller, hvis I tænker at holde jeres barn 

hjemme. 

Det er ved at være koldt, så husk hue og handsker 

 

NB: Flemming har fri i uge 42, så hvis I har mulighed for at hjælpe med rengøring tirsdag og torsdag 

kl.16-17 er I meget velkomne. 

 

Fortsat god søndag  

Venlig hilsen 
Anne-Marie 
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