Nyhedsbrev
Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt, i gangen ind til svalestuen hænger der en gul planche som
jeres børn har været med til at lave. Alle børn har kommet med forslag til hvad de kunne tænke sig at lave
med far og mor i sommerferien, den er værd lige at bruge 2 minutter på

Uglerne
For uglerne har de sidste uger været travle, de har nemlig været på skolebesøg af flere omgange. Særligt
for i år er, at uglerne skal starte på 4 forskellige skoler efter sommerferien. Felix starter på Th. Langs i
Silkeborg, Sofia og Maja skal på Ans Skole, Theresa skal til Gudenådalens Friskole og Filippa og Mica skal på
Bøgeskovskolen. Som tidligere år betyder det at Rasmus sammen med uglerne har været på ture rundt til
de forskellige skoler, så alle har set hinandens skole. Sjovt nok så synes hvert barn at lige netop deres skole
er den bedste, det må jo betyde at I forældre har truffet et godt valg
Snapsting
Mandag d. 24. juni skal uglerne deltage i Snapsting i Viborg, som er en afslutningstur kun for uglerne, hvor
de skal rundt til forskellige aktiviteter. Alle uglerne mødes på Bjerringbro Station mandag morgen, for at
tage toget til Viborg. Det bliver en spændende dag med nye oplevelser, hvor flere også prøver at kører med
tog for første gang.
Afslutning
Torsdag d. 27. juni holder vi afslutning for alle uglerne over middag. For ikke at afslører for meget om
dagen, vil vi bare nøjes med at sige, det bliver hyggeligt. Og som sædvanlig også lidt en følelsesmæssig dag
for Tinna, Rasmus og jeg da det er ved at være tid til at sende nogle rigtig dejlige flyve færdig ugler videre.
Vi vil komme til at savne dem rigtig meget, så husk at komme på besøg. Derfor skal der også lyde en stor
tak til jer forældre for et godt samarbejde omkring jeres barn.
Nøgle til Vores Naturbørnehus
Til de forældre som har nøgle til Vores Naturbørnehus, husk at aflevere den retur til Randi eller Anne-Mette
Mølgaard, hvis I ikke er medlem af børnehavekredsen. Hvis du ikke kender til børnehavekredsen så læs
nærmere længere nede i nyhedsbrevet.

Svalerne
I svalegruppen er der startet to nye piger her i foråret, de er faldet godt til og har allerede godt styr på
hvordan man går i børnehave. Vi har i svalegruppen også haft en del fødselsdage, det er altid dejligt og for
når man bliver 4 eller 5 år har man glædet sig længe til sin fødselsdag.
Mejserne

I juni bød vi velkommen til Arthur og hans familie, som blev det første barn på mejsestuen. Vi arbejder
kraftigt på at få flere børn i vuggestuen, så Arthur kan få jævnaldrende legekammerater. Både ugler og
svaler, synes det er spændende og har været rigtig gode til at tage godt imod. Vi har blandt andet til
morgensamling talt om, at der er forskel på hvor lang tid man kan deltage i en samling når man er 1 år, 3 år,
4 år eller 6 år. Sproget har vi også talt om, sådan at alle børnehave børn kan hjælpe til med f.eks. at sige en
bil, en dukke eller en banan.

Facebook
Som I alle ved bruger vi Facebook til at markedsføre Vores Naturbørnehus, som er et fantastisk sted at
være barn. Jeres delinger betyder meget, da det er en hurtig måde at udbrede kendskabet til vores lille
unikke børnehus – blive endelig ved med det. Derudover booster vi også i perioder for at nå ud til en lidt
bredere målgruppe. Senest har vi haft opslag med 10 gode grunde til at vælge Vores Naturbørnehus samt
opslag omkring mulighed for vuggestue fra 1. juni. Derudover har Rasmus´s genial ide med et børnevalg d.
4. juni også givet en del omtale i lokale aviser og på forskellige by sider. Så Del Del Del, vi tror på det at det
er en af vejene frem

Medlemskab af børnehavekredsen er for alle
Børnehavekredsen støtter op om Vores Naturbørnehus og alle kan blive medlem for 75,00 årligt, det er
også for bedsteforældre.
Til jer ugleforældre som vi skal sige helt farvel til, er der mulighed for fortsat at bevare kontakten til Vores
Naturbørnehus gennem et medlemskab af børnehavekredsen. Et medlemskab af børnehavekredsen giver
fortsat ret til en nøgle til Vores Naturbørnehus, som jo er meget rar at have i forbindelse med besøg i
legeparken, så der blandt andet er mulighed for at kommet på toilet. Information om børnehavekredsen er
medsendt dette nyhedsbrev særskilt.

Legeparken
Sahl kultur og idrætsforening har ansøgt en pulje under Viborg kommune om midler til fornyelse i
legeparken og har været så heldige at de er blevet tildelt 200.000 kroner. Der er i den forbindelse nedsat et
udvalg som skal finde ud af hvordan beløbet skal bruges, det bliver spændende at følge.

Græsslåning
Dejligt at I har taget godt imod den lille reminder, med billede af en havetraktor, som vil være at finde på
jeres barns rum når det er jeres tid til at slå græsset i legeparken og langs børnehaven. Husk at gøre det til
en hyggelig opgave som i er sammen om hele familien, gerne med madkurv og med aktiv leg i legeparken.

Sommertur – Sørøver
Husk at Vores Naturbørnehus flytter location for en dag. Den årlige sommertur til Jægerhytten, Ulstrupvej
13 er fredag d. 28. juni. Vi åbner i skoven som sædvanligt kl. 6.30 og der er forældrehygge fra kl. 13.30 til vi
lukker kl. 16.00. Ved svalestuen hænger der et opslag og der er tidligere på ugen udsendt en separat mail
herom – vi glæder os til en dejlig sørøverdag ved Jægerhytten (Sørøverhytten).

Fødselsdage
Tillykke til
Eva som blev 5 år d. 21. maj
Denis som blev 5 år d. 21. maj
Faye som blev 4 år d. 4. juni
Anthon som blev 4 år d. 5. juni
Josefine B som blev 4 år d. 12. juni
Tinna som blev 44 år d. 21. juni
Tillykke til
Anna-Malina som bliver 4 år d. 25. juli

Velkommen
Velkommen til Emmy, som startede i børnehave 1. maj. Emmy er lillesøster til Filippa som er ugle lidt endnu
Velkommen til Arthur, som begyndte i vuggestue 1. juni. Arthur og familie er lige flyttet til Sahl, derfor får i
lige et ekstra velkommen til Vores Naturbørnehus og Sahl.
Til august starter der desuden to nye børn på svalestuen.
Laura som går i dagpleje hos Marieshus, Laura bor i Sahl med sin familie.
Maximilian går i dagpleje i Bjerringbro og er lige flyttet til Ans med sin familie. Vi glæder os til at lære jer at
kende.

På gensyn

Hvert år til sommerferien sender vi et kuld ugler afsted på nye eventyr, det betyder også at vi skal sige
farvel, men også på gensyn for vi håber at I kan finde tid til at kigge forbi på besøg en gang imellem. I vil i
hvert fald blive savnet af både børn og voksen i Vores Naturbørnehus.
Pøj pøj med skolen til: Felix, Sofia, Maja, Theresa, Mica og Filippa
Derudover skal vi sige farvel til Faye, som skal begynde i en ny børnehave til august, da familien er flyttet
fra Ans til Silkeborg.
Held og lykke med alt det nye til jer alle. Vi håber I får mulighed for, at kigge forbi en dag til et lille besøg.

God sommer til alle – husk rigeligt med is
Rasmus, Tinna og Randi

