
 

 

Kære forældre 

 

Sikke en dejlig december måned, med alle de traditioner vi kender fra, ”før Corona” Det gav børn 

og voksne i børnehaven en dejlig måned fyldt med Stjernestunder. 

 

Godt nytår til jer alle.  

Vi tager hul på et nyt år, fuld af glæde og forventninger om et år med oplevelser i fællesskab med 

jeres børn. 

 

Svømning: 

Fra uge 4 skal vi svømme igen      

 Nt har fjernet børnehavernes buskort, derfor har vi besluttet at vi altid cykler til svømning, vær da 

opmærksom på vejret så børnene har tøj på til en cykeltur. Det bliver Viola og AnneMarie der 

tager til svømning hver torsdag. Senest dagen før vil der hænge en seddel på døren, med navnet 

på de børn som skal svømme. 

 Vi køber en badedragt og et par badebukser. I tilfælde af at der er sygdom blandt børnene, så 

kan vi altid lige snuppe et ekstra barn med. Det håber vi at I er indforstået med, ellers sig til. 

!! De børn som IKKE skal til svømning, er alle på Lilla stue om torsdagen. 

 

Svømning er noget særligt – børnene elsker det. 

 

Sms:   

 

Vi vil gerne at I ringer i børnehaven, og ikke sender en sms. Ofte opdager vi en gammel sms, som 

vi ikke har set og ikke har svaret på, vi kan ikke altid hører ikke når de kommer på telefonen.  

 

Personale: 

Vi har byttet lidt rundt på personalet i børnehaven. Laila/Stefan og Malene vil I møde i 

yngstegruppen. 

 Viola, Sjanne, Line, Malene og AnneMarie vil være at finde på Lilla stue og i Mejeriet.  Malene og 

Laila vil have timer i hele huset. Det giver god mening at personalet kender alle børn og forældre i 

børnehaven, det er en af fordelene ved at være en mindre børnehave. 

Når der er sygdom blandt personalet, bytter vi rundt, så der er kendt personale ved børnene. 

 Sara er stadig pædagogmedhjælper tirsdag, onsdag, torsdag og fredag eftermiddag, Heidi er 

pædagogmedhjælper hver mandag. 

Joan er vores faste vikar – hvor er vi heldige     



 

 

 

 

 

Fødselsdage: 

Der har været lidt forvirring omkring fødselsdage hos de ældste børn. Reglen er at vi holder 

fødselsdage i de to grupper – Lilla børn og Mejeristerne. Vi ligger en invitation på barnets hylde, 

så I ved at netop jeres barn skal deltage i fødselsdagen. 

 

Opdeling af de ældste børn: 

 Mejerister:                                             Lilla stue: 

 
Valentin                                                          Vilma 

Marius                                                             Viktor 

Karl                                                                  Ida 

Nicklas                                                             Huxi 

Sofia                                                                Conrad 

Laurits                                                             Silas 

Elias                                                                Sigurd 

Kaisa                                                               Nynne May 

Emina                                                              Victoria 

Iris                                                                    Maluca 

Eskil                                                                 Mathilde 

                                                                        Norh 

                                                                        Thorbjørn 

                                                                         Sylvester 

                                                                         Anton 

                                                                         Bertram 

 

Ny hjemmeside: 

Vi arbejder på at lave en ny og tidssvarende hjemmeside, det er lige før den er klar til at ”gå i 

luften”. Fra 1. april har vi 2 ledige pladser i børnehaven, I må gerne sprede budskabet. 

 TAK 

Rigtig mange hilsner fra os alle i Landsbyhaven. 

AnneMarie 

                                                                            

                           



 

 

                                                

Tilmelding til feriekufferten i vinterferien (Uge 8) 

 

 

 

TIL OPSLAGSTAVLEN 

Barnets navn____________________________________________ 

 

   MANDAG  DEN 20. FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

   TIRSDAG   DEN 21.FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

   ONSDAG   DEN 22.FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

   TORSDAG   DEN 23. FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

   FREDAG    DEN 24. FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

 

 

 

            VI HAR IKKE BRUG FOR PASNING TIL VORES BARN              SÆT X 

Barnets navn____________________________________________ 

 

   MANDAG  DEN 20.FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

   TIRSDAG   DEN 21.FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

   ONSDAG   DEN 22.FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

   TORSDAG   DEN 23. FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

   FREDAG    DEN 24. FEB. KOMMER KL._____________ BLIVER HENTET KL. _______________ 

 

 

 

            VI HAR IKKE BRUG FOR PASNING TIL VORES BARN              SÆT X 

Afleveres i børnehaven senest den 23. januar 2023 

 

 


