
Nyhedsbrev september 

Kære forældre 

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien og nyder at være tilbage i den 

daglige rytme. Det er vores oplevelse, at det samme gælder for børnene. 

Personale 

Helmut er fortsat sygemeldt, og vi forventer ikke, at han er tilbage før sent forår. 

Linda Jensen starter i en 4 ugers virksomhedspraktik fra 1. oktober som pædagogmedhjælper. Hun er 53 år 

og har et godt kendskab til både børnehaven og friskole, da hun har haft børn begge steder. Linda kommer 

på besøg på onsdag. 

 

Aktiviteter 

Vi er ved at være igennem to uger med ”Høstemne”. Vi har syltet, skrællet, skåret, samlet 

og kogt. Vi glæder os til FREDAG, hvor vi har inviteret forældre, søskende og 

bedsteforældre til ”Høstkaffe”. 

Skolen har været forvandlet i denne uge til ”Rynkebo” anno 1865, og vi har nydt godt af gode oplevelser, 

når vi har været på besøg. Lørdag kulminerer det hele med en skoledag fra kl.10-14, hvor der er åben by, så 

alle kan komme og handle i byens værksteder og opleve spændende happenings i løbet af dagen.  

Børnehavegruppen er blevet præsenteret som ”børnehjemmet”. Det kunne være sjovt, hvis 

børnehavegruppen kom udklædte lørdag og mødtes med mig i børnehaven kl.10.30, så de kunne følges 

med ”Forstanderinden” og evt. et par soldater op til skolen. Meld gerne tilbage, om I kan. 

Fredag den 5. oktober inviterer vi de omkringliggende børnehaver til ”Dragedag”. Er der 

forældre, der allerede nu ved, at de kan give en hjælpende hånd i køkkenet med mad, 

kagebagning ol., må I meget gerne give besked. 

Vores Facebook gruppe 

Vi vil SÅ gerne tale med jer forældre. Har I spørgsmål, noget I undrer jer over, datoer I er usikre på, så kom 

og snak med os. Det er vigtigt, at vores Facebook gruppe bliver brugt til opslag og vigtige meddelelser. 

Fodtøj  

Det er lidt svært, at få plads til alt børnenes fodtøj på hylden i gangen lige nu. Derfor vil vi bede jer sætte 

børnenes støvler på deres garderobeplads og sko eller sandaler på hylden.  

Vi vil meget gerne have en hylde mere op. Måske kommer der en venlig forældre og 

hjælper os med det på et tidspunkt. 

Tjek sedler på kontordøren 

På døren ind til kontoret hænger 2 sedler, hvor i meget gerne må skrive på, hvad i har mulighed for at 

bidrage med. Forklaring står i referat fra forældremøde eller spørg personalet. 

 



Sommer konkurrence 

Vi har udsat vores sommerkonkurrence lidt, da Allan og Zuzia først er tilbage fra sommerferie midt i 

september. De har afleveret deres kasse, og skal selvfølgelig have mulighed for at være med i 

dommerpanelet. 

SÅ der er stadig mulighed for at deltage. Vi glæder os til at modtage 4-5 kasser mere. 

Vedhæftninger 

• Folder til nye børn 

• Referat fra forældremøde 

• Tilbud om foredrag: Diagnose eller opdragelse 

• Tilmelding til efterårsferie 

  

Vigtige datoer 

Der kommer en kalender i løbet af september 

7. september  Høstkaffe 

8. september  Besøg Rynkebo fra kl. 10-14 

26. oktober   Netværksdag (ikke den 23. oktober). Børnehaven lukker kl. 12. 

30. oktober  Lygtefest i Børnehaven og Vuggestuen 

2. november Pædagogisk dag (Vi har brug for hjælp til forældrepasning/Jeres barn holder fri 

den dag) 

10. november   Arbejdsdag Friskolen, Børnehaven og Vuggestuen (inde i huset) 

9. december   Lucia i kirken 

14. december   Julefest i Børnehaven og Vuggestuen 

8. februar   Fastelavn i Børnehaven og Vuggestuen 

8. februar   FFér Fastelavn 

27. april   Arbejdsdag Friskolen, Børnehaven og Vuggestuen med fællesspisning. 

16. maj   FFér Forårskoncert 

21. juni   Sommerfest i Børnehaven og Vuggestuen 

 

Venlig hilsen 

Anne-Marie Rasmussen 

Håstrup Børnehave og Vuggestue  


