
Nyhedsbrev juli 

Kære forældre 

Vi er i gang med første uge af sommerferien, og mange børn er allerede gået på ferie. Der er dømt 

feriestemning i børnehaven og vuggestuen med strandtur, is og fredagsbio. 

Personale 

Helmut har døjet lidt med noget sygdom i en længere periode. Han er nu sygemeldt og kommer tidligst 

tilbage i uge 31. Rigtig god bedring. Vi glæder os til du er på toppen igen. 

Hjælp i køkkenet 

Vi har i en længere periode været så heldige, at Susanne har givet os en hånd i køkkenet et par gange om 

ugen. Vi har nydt godt af hendes inspirerende koge- og bagekunst. Susanne har været en stor hjælp i det 

daglige, både med forberedelse af mad, brød til fryseren og overblik i køkkenet sammen med Jette. Det 

udløser flere personaletimer til børnene. Dejligt for både børn og voksen. Susanne holder en lille pause og 

kommer måske tilbage igen efter jul.  

Så kære forældre – I må meget gerne byde ind med en hjælpende hånd. Det kan være et par timer en 

formiddag til bagning eller forberedelse til frokost, mad eller brød til fryseren. Vi har madplan og opskrifter, 

så det er let at gå til. Vi er også meget åbne overfor nye og spændende tiltag. Eneste krav er, at det skal 

laves i vores køkken. 

Ungarbejdere 

Tobias er stoppet som ungarbejder og havde sidste dag den 30.juni. Tobias skal starte på efterskole efter 

sommerferien. Vi ønsker ham held og lykke med et nyt og helt sikkert spændende år. 

Velkommen til Julie og Frode, som har sagt ja til at hjælpe os om eftermiddagen sammen med Linea. De vil 

alle tre have vagter i løbet af sommerferien. 

Som noget nyt, møder ungarbejderne allerede ind kl.14.30 og vil i tiden 14.30-15 være fortrinsvis sammen 

med børnene. Fra kl.15 vil de gå i gang med de praktiske opgaver. 

Virksomhedspraktikant 

Velkommen til Soubi, som er startet i virksomhedspraktik. Soubi vil fortrinsvis være tilknyttet køkkenet, og 

som nogen af jer måske har set Facebook, så laver han de mest fantastiske pizzaer. Soubi kommer onsdag og 

torsdag fra kl.10-13. 

Nye børn 

Der er nye børn på vej og flere kommer til i løbet af efteråret. Børnehavegruppen bliver fyldt godt op sidst 

på året, men vi har stadig ledige pladser i vuggestuen. 

Velkommen til de nye børn og forældre, som starter i august. 



Alma starter i børnehaven 1. august. 
Louis starter i børnehaven 15. august 
Roberta starter i vuggestuen 15. august 
 

Vi glæder os meget til at lære Jer og jeres familie at kende 

Barnevogne 

Flere af de private barnevogne er lidt flade og trænger til et ”lille pust”. I må meget gerne tage dem med 

hjem i sommerferien og få det ordnet. 

Uge 29 

Helmut er eneste faste personale som skulle på vagt i uge 29. Jeg har derfor spurgt forældrene til de 6 børn 

der var tilmeldt, om de have mulighed for at finde en anden løsning. 

Tak fordi I har taget så positivt imod min forespørgsel og forsøger at løse det sammen med mig. 

Jeg afventer svar fra de sidste familier, men i skrivende stund ser det ud til, at vi måske har lukket i uge 29. 

Pædagogisk dag 

Vi holder pædagogisk dag fredag den 2. november sammen med skolen. Vi har derfor brug for Jeres hjælp 

denne dag til forældre-pasning i børnehaven og vuggestuen. 

Den 23. oktober er vi inviteret til netværksdag på Ringe friskole fra kl.13-18. Vi vil selvfølgelig meget gerne 

med alle sammen, så hvis I har mulighed for at hente Jeres børn kl.12, vil det være en stor hjælp for os. 

I må meget gerne melde tilbage på mail eller sms, hvis I kan hjælpe os eller har mulighed for at holde Jeres 

barn hjemme. 

Morgensang på skolen 

Efter sommerferien vil vi igen gå til morgensang hver dag – også mandag. Vi har valgt IKKE at gå morgentur, 

da vi har mange små med. Vi går fra børnehaven og vuggestuen ved 8.30 tiden. 

Forældremøde 

Vi holder forældremøde tirsdag den 28. august kl.18-20. Jeg sender invitation ud, efter sommerferien. Har i 

punkter til mødet må I gerne sende dem på mail allerede nu. 

Jeg har vedhæftet en lille konkurrence, som I kan hygge jer med i sommerferien 😊 

Alle ønskes en fantastisk dejlig og solrig sommerferie 

Venlig hilsen 

Anne-Marie Rasmussen 


