
Nyhedsbrev for april, 2018 

Først tak til jer som deltog i børnehavens generalforsamling torsdag den 12. april. Christina (Noah´s mor) og 

Rasmus (William og Josefine´s far) blev valgt til bestyrelsen og Dennis (Magnus´s far) blev valgt som 

suppleant, tak fordi I har lyst til at tage en tørn med bestyrelsesarbejdet. Tak til Dan, Claus og Frank, som er 

udtrådt af bestyrelse, da deres børn skal begynde i skole til august. Vedhæftet dette nyhedsbrev er 

formandens og lederens beretninger. Mandag d. 30. april er der bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vil 

konstituere sig. Herefter vil I bliver orienteret om konstitueringen. 

Foråret står for døren, termotøjet er så småt begyndt at komme i brug igen – det er en herlig årstid vi går i 

møde. Det er derfor også tid til at tjekke op på indholdet i kassen og på rummet. På rummet skal der være 

termotøj, fleecetrøje, regntøj, gummistøvler, sko og meget gerne med navn i – Altså en tid med lag på lag 

tøj. Flyverdragten må I gerne tage med hjem.  

Det vil også være en meget stor hjælp for jeres børn, hvis I forældre vil brug 2 minutter på at pakke 

overtøjet ud og hænger det synligt på rummet. Jeres børn er faktisk meget selvhjulpne, men nogle gange 

svigter modet når man får gummistøvler eller en cykelhjelm i hovedet fordi det er pakket ned i en pose og 

sat øverst på rummet, så man ikke kan se sit tøj. Vi ved det fylder meget i garderoben, men vi skal nok 

hjælpe jeres børn med at hitte rede i, hvad og hvornår de skal have hvilken slags beklædning på 

Uglenyt 

Uglerne nærmer sig skolestart, og er ved at være klar til at flyve fra børnehaven. Det er efterhånden svært 

at genkende de små ugler der rykkede op i august, de er nu store og robuste ugler der render rundt. I de 

sidste uger har vi brugt tid i ”skolestuen”, hvor vi har snakket om bogstaver, øvet at række hånden op og 

leget skole.  

28. maj besøger de uglebørn der skal på Bøgeskovskolen skolen sammen med Rasmus, og hilser på både 

deres kommende klasselærere og klassekammerater.  

30. maj inviteres de uglebørn der skal på Gudenådalens friskole til at besøge skolen sammen med deres 

forældre, yderligere information herom kommer direkte fra skolen indenfor nærmeste fremtid. 

I juni skal hele ugleflokken besøge Bøgeskovskolen og Gudenådalens friskole, så alle har set hvor deres 

kammerater skal gå i skole. I vil hører nærmere når vi kender datoen. Ved besøget på Gudenådalens 

Friskole skal der medbringes et autosæde, da der køres i private biler. 

6. juni er vi også inviteret til 112 dag i Viborg, hvor politi og brandvæsen fortæller og viser biler frem. Det er 

altid superhyggeligt, og børnene får mulighed for at opleve brandbiler, politibiler og andet på nærmeste 

hold. For at give børnene denne oplevelse har vi brug for hjælp til transport, der går ikke busser til den del 

af Viborg, så for at vi kan komme af sted skal vi bruge 3 forældre der vil hjælpe med at køre, og også gerne 

være med på dagen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, og giv Rasmus besked om du kan hjælpe med 

kørsel til og fra Viborg. 

 



Græsslåning 

Lige om lidt er det tid til at slå græs i legeparken igen. Rasmus Brøndum har sagt ja til at stå for opgaven 

med at vedligehold den nye havetraktor og være behjælpelig med opklarende spørgsmål i forhold til 

hvordan den virker mm. Med nyhedsbrevet følger en plan for græsslåning, jeg forventer at sæsonen starter 

i uge 19 og slutter i uge 41, som i de tidligere år. 

Sommertur til Jægerhytten 

Fredag d. 22. juni flytter Vores Naturbørnehave for en dag til Jægerhytte. Alle børn skal derfor afleveres i 

Jægerhytten og hentes der igen. Vi åbner selvfølgelig som vi plejer kl. 6.30 og kl. 14.00 er der forældrekaffe. 

Vi glæder os til en dejlig dag i skoven. Husk derfor at sætte kryds i kalenderen. 

Børnekunstudstillingen 

Hvis I ikke allerede har været forbi børnekunstudstillingen i Gudenåhuset kan I når det endnu. Udstillingen 

løber frem til 28. april. Den er bestemt et besøg hver. 

Arbejdsdag d. 6. maj 

Søndag d. 6. maj er der arbejdsdag i børnehaven kl. 9.00 til 14.00, der er udsendt en mail, som I gerne må 

melde tilbage på af hensyn til forplejningen. Jeg håber på en stor opbakning, da det altid er sjovest at 

arbejde side om side med andre. Skulle der være nogen som er forhindret finder vi en passende 

arbejdsopgave som kan løse på et andet tidspunkt. Husk at denne arbejdsdag er med børn, så I skal ikke ud 

og finde pasning 

  



 

Byens dag 2. juni 

Sæt kryds i kalenderen, det bliver en hyggelig dag med helstegt pattegris i legeparken. Det er Jens Martin 

Mølgaard og Thomas Laursen som står for arrangementet i samarbejde med fredagscafeen. Glæd jer, det 

kan kun bliver en god dag. 

 

Fødselsdage 

April måned er den helt store fødselsdags måned i børnehaven. Vi har derfor allerede fejret 

Daniel som blev 6 år d. 3. april 

Mica som blev 5 år d. 11. april 

Mathilde som blev 6 år d. 12. april 

Og den 

24. april bliver Theresa 5 år 

28. april bliver Rasmus 37 år 

Stort tillykke til jer alle 

 

Mange forårshilsner fra  

Tinna, Rasmus og Randi 


