
 

 

Nyhedsbrev for juni-juli 2019 

 

Enhver der siger at solskin bringer lykke,  

har aldrig prøvet at danse i regnen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren er over os, skønt vejret ikke viser sig fra sin bedste side.  I den forbindelse skal I 

huske, de dage hvor solen er der at jeres børn skal have solcreme på hjemmefra. Så giver 

vi dem solcreme på igen til middag. Regntøj, termotøj, en solhat, shorts, T-shirt og 

sandaler er lige nu vigtige, at have med i kassen. Generet skal i HUSKE at fylde kassen 

godt op med skiftetøj. En tommelfingerregel kunne være, når i alligevel skal tømme 

børnenes rum om fredagen. Lige at tjekke kassen for skiftetøj og få den fyldt godt op til en 

ny uge. 

Er der nogen, som har lånt tøj med hjem fra børnehavens lånetøjskasser, vi mangler en 

masse derude, vil i kigge efter hjemme☺ 

 

 

                  



 

Velkommen til Noma som starter d.3. juni i stjernegruppen. Vi glæder os meget til at lære 

dig og din familier at kende. 

 

 

 

Stor tak for jeres opbagning og deltagelse, ved forældremødet med valg til 

forældrerådet. En dejlig aften, hvor forældre til næsten alle børn var repræsenteret. Denne aften 

havde vi for første gang nogensinde kampvalg, dejligt at der er så stor interesse for det nye 

forældreråd. På valg var Christina, Trang og Jannie, stor tak til jer for det arbejde I det sidste års tid, 

har lagt i bestyrelsen. Stort tillykke til det nye forældreråd som nu består af: 

Malou Skrydstrup Nielsen - Mor til Emmelie  

Christina Pihl Christensen – Mor til Christian  

Jannie Seidelin Larsen – Mor til Bertram 

Suppleant Trine Gaarde Dahlberg – Mor til Sarah 

Suppleant Helle Pedersen – Mor til Caroline 

Lisbeth Vandelbjerg – Medarbejderrepræsentant  

Søren Spanggård Petersen – Skoledirektør  

Maja Greve – Leder af Balle Børnehave 

Velkommen til jer alle vi glæder os meget til samarbejdet i den kommende tid☺ 

Samme aften blev aktivitetsudvalget nedlagt, da pedellerne fremadrettet vil varetage legepladsen. 

Men der vil stadig være dage, hvor I forældre skal være behjælpelige med rengøring indenfor i 

børnehaven. Når vi nærmer os rengøringsdagene, vil der blive hængt et opslag op i børnehaven om 

det, som vi plejer. 

Læreplanstemaet for juni måned er Natur & naturfænomener. 

Vi vil fordybe os i biernes univers og snakke om insekter. Denne gang har vi valgt ikke at skrive for 

mange aktiviteter på månedsplanen, da vi vil prøve at følge børnenes spor, hvad optager dem, 

hvad bliver de grebet af. Måske havner vi et helt andet sted, end hvad vi personaler egentligt 

havde forudset. HUSK en rygsæk med skiftetøj og en drikkedunk med vand, de dage hvor vi tager i 

skoven. 
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Solstrålen har lukket i ugerne 28-29-30 

I uge 27 og 31 er der sammenpasning med Bifrost og det glæder vi os rigtig meget til😊 

Traditionen tro, vil vi igen i år sende en lille ”Sommerferie kuffert ” med jeres børn hjem. Vil I 

hjælpe jeres børn med at samle ting og minder eller andet fra jeres sommerferie, så vil vi i 

grupperne tale om sommerferien, ud fra indholdet i kufferten. Sten, blade, billetter, slikpapir eller 

andet sjov er kærkommen i kufferten, så I skal ikke få stress og gå i panik, det er ikke en stor 

opgave☺ 

 

 

 

Rigtig god sommerferie til jer alle store som små 

Venlig hilsen 

Personalet I Balle Børnehave 

 


