
Nyhedsbrev for marts og april, 2019 

Endnu engang tusind tak for opbakning til arbejdsweekenden i forbindelse med etablering af vuggestuen. I 

personalegruppen har vi besluttet at stuen kommer til at hedde Mejsestuen. Mejsestuen passer godt ind i 

forhold til Svalestuen og Uglestuen, da det jo har en tæt tilknytning til Vores Naturbørnehus. Mejserne ser 

vi i legeparken, svalerne bor under udhænget langs børnehaven og uglerne er vores logo som pryder 

bygningen ud mod Kløservejen.  

I forbindelse med arbejdsweekenden, blev der om lørdagen afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor 

de nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget, de væsentligste ændringer er, at vi nu fremover kan byde de 

mindst børn velkommen, altså fra 0 år og til skolestart. I forbindelse med vedtægtsændringerne har Vores 

Naturbørnehave også ændret navn til Vores Naturbørnehus, for at signaler at vi med etablering af 

vuggestuen nu er et samlet hus med vuggestue og børnehave under et tag. Derfor navnet Vores 

Naturbørnehus. 

På vores facebook siden, vil I allerede nu kunne se at vi nu hedder Vores Naturbørnehus. I løbet af denne 

weekend vil hjemmesiden blive opdateret, så den er ajourført. 

Vi har dog stadigvæk lidt løse hængepartier i forhold til flytning af stuer, inventar og indretning. Når alt er 

på plads skal vi i gang med markedsføring af vores nye tilbud. I må dog gerne allerede nu sprede nyheden i 

jeres netværk – I er Vores Naturbørnehuses bedste ambassadører. Tinna og Randi var i onsdags på 

inspirationstur til Nørreå Børnehus, hvor deres leder Didde gav os et rigtig godt udgangspunkt for at tænke 

nogle hverdags rutine ind i indretningen af en vuggestue i forhold til både børn og voksne.  

Vi glæder os til at kunne byde de mindste velkommen i Vores Naturbørnehus i nær fremtid. 

 

Madpakker 

 I midten af marts modtog i et lille skriv omkring madpakker på mail, det er dejligt at se, at I har taget 

positivt imod vores vejledning. Vi kan se at antallet af desserter er faldet væsentligt og at mange af 

madpakkerne har fået et nyt og spændende indhold. Fortsæt endelig den gode madpakkestil 

 

Græsslåning 

Der er lavet en ny liste over græsslåning, den kommer op at hænge i gangen ned mod svalestuen. Husk at 

bytte med en anden familie hvis det passer dårligt med de uger man er sat på. Som noget nyt vil vi fra uge 

til uge hænge et billede på rummet af havetraktoren, som en lille reminder, så i husker få græsset slået. 

Hvis det passer jer bedst at slå græsset en hverdags eftermiddag er I velkommen til det, vi samler bare 

børnene hvis vi er ude, i modsat ende af legeparken. Ellers er det oplagt at pakke madkurven en dag i 

weekenden og lave et familieprojekt ud af det. 

 

 



Fødselsdagsgaver 

Jeg har fået en forespørgsel i forhold til fødselsdagsgave i forbindelse med afholdelse af børnenes 

fødselsdage i børnehaven og når vi er inviteret hjem til fødselsdag. I børnehaven laver vi en gave til 

fødselaren, som gives ved fejring af det enkelte barn. Derudover kan det være, at nogle børn har lyst til at 

lave tegninger, perleplader, halskæder eller armbånd eller lignende til deres kammerat, vi hjælper med 

festlig indpakning. Det er også okay at lave en gave hjemmefra bare den er på niveau med det vi gør i 

børnehaven. Købegaver eller større gaver frabedes i børnehaven, her opfordres til at det gøres i weekender 

uden børnehavens involvering.  

 

Garderoberum 

Efter påske går vi tilbage til, at hvert barn kun har 1. rum i garderoben, dermed forventer vi også at det er 

slut med flyverdragter og vinterstøvler. I bedes derfor tjekke op på jeres børns garderobe, sikre jer at 

termotøj, regntøj og gummistøvler passer i størrelse. En varm fleece må også gerne være at finde på 

rummet og evt. et par striksokker til gummistøvlerne. Kondiskoen må I også gerne begynde at finde frem da 

det om eftermiddagen er rart at kunne skifte til lidt lettere fodtøj. Hjælp jeres børn med at vende sig til 1 

rum igen, ved at bruge 5 minutter om eftermiddagen på at få rummet ryddet op for tegninger, legetøj, 

pinde, sten mm og ikke mindst sat fodtøjet på nederest hylde så det er muligt at feje og vaske gulve for 

Dorte.    

 

Der er forår i sigte – cykler 

I er velkommen til at tage cykler med i børnehaven, de kan parkeres i skolegården eller for enden af 

børnehavens bygning ned mod legeparken. Husk at medbringe cykelhjelm til private cykler. Der må cykles i 

skolegården og på flisepladsen ned mod legeparken. Ingen cykler på græsarealerne i legeparken. 

 

Barfodssti tager form 

Vi er godt i gang med, at etablere barfodsstien i legeparken, det er en løbende proces og børnene hjælper 

gerne til. Der er indtil videre 6 barfodskasser i legeparken. I den første barfodskasse er der græs, som med 

tiden skal have lov til at vokse vildt, den næste barfodskasse skal indeholde Flis/bark, den tredje er blevet 

fyldt med træstammer, den fjerde er belagt med brosten, den femte skal fyldes med strandsand og den 

sjette skal indeholde runde sten. 

 Hvis der er nogle forældre som kender nogen, som har en flis hugger, hører vi gerne fra jer, da vi har nogle 

store grene og stammer som muligvis kan flises og bruges til en barfodskasse. Vi hører også gerne hvis 

nogen har en dynge strandsand eller runde sten til at ligge til de sidste barfodskasser. Vi håber at kunne 

indvi barfodsstien i forbindelse med vores sommerfest fredag d. 24. maj. 

 



Lus 

Husk at kæmme dit barn jævnligt så vi kan komme de små bæster til livs. Finder du lus eller æg i håret skal i 

behandle jeres barn og meddele det i børnehaven så vi kan hænge information op til de øvrige forældre. 

Finder vi lus på dit barn i børnehaven vil vi kontakte jer, så I kan iværksætte en behandling. I børnehaven vil 

vi i det næste stykke tid tjekke børnene med mellemrum. På apoteket kan der købes diverse luse 

bekæmpningsmidler. 

 

Sommerfestudvalg 

Som noget nyt vil i prøve at samle alle i Vores Naturbørnehus til en sommerfest. Sommerfesten afholdes 

fredag d. 24. maj og vil løbe af stablen i legeparken. Hvis der er nogle forældre som har lyst til at være med i 

planlægningen af sommerfesten, hører vi gerne fra jer. Vi forestiller os, at et udvalg kunne bestå af 3 til 4 

personer med Randi som kontaktperson. 

 

Børnekunstudstilling i Gudenåhuset 

Tirsdag d. 2. april kl. 16.00 åbnes dette års børnekunstudstilling med en fernisering i Gudenåhuset. Igen i år 

deltager Vores Naturbørnehus med et i øjnefaldende bud på et kunstværk ud fra et overordnet tema som 

hedder plastik. Svaler og Ugler har sammen lavet tre svin et miljøsvin, et skovsvin og et vejsvin som sikkert 

vil give stof til eftertanke. Vi håber at se mange af jer på dagen, men vi vil selvfølgelig også tage på tur med 

børnene, samlet en dag for, at se de andre skoler og børnehavers kunstværker. Børnekunstudstillingen vil 

kunne besøges frem til 29. april 2019. 

         

Velkommen 

Mandag d. 1. april starter Josefine Agerskov i børnehave på Svalestuen, vi glæder os til at lære Josefine og 

hendes familie at kende. Josefine og hendes familie bor i Bjerringbro og Josefine har gået i dagpleje i 

MariesHus. 

 

Fødselsdag 

Tillykke med fødselsdagen til: 

Felix som er blevet 6 år d. 21. marts 

Mica som bliver 6 år d. 11. april 

Theresa som bliver 6 år d. 24. april  

Rasmus som bliver 38 d. 28. april 



Vigtige datoer 

Generalforsamling onsdag d. 3. april kl. 19.30 i Vores Naturbørnehus 

Sommerfest d. 24. maj i legeparken kl. 16.30 – 20.00 

 

Med de bedste forårshilsner fra 

Tinna, Rasmus og Randi  

  

 


