Nyhedsbrev
Nu er foråret godt på vej, fuglene fløjter fra morgenstunden og solen får mere magt. Med forårets komme
er det også tid til at begynde at smøre jeres børn med solcreme på solrige dage. I skal selv smøre med
solcreme fra morgenstunden inden i aflevere. Det er også tid til at få justeret på garderobens indhold så det
passer til årstiden.
Her er en lille tjekliste:
•
•
•
•
•
•
•

Termotøj, som passer i størrelsen
Fleece/strik trøje
Regntøj, som passer i størrelsen
Gummistøvler og evt. stikket strømper
Sko
Tynd hue og strikvanter til en kølig morgenstund eller blæsende dag
Flyverdragten til vuggestuebørn må stadigvæk godt medbringes

I vil også opleve at vi nu begynder at være ude fra morgenstunden, så når I afleverer er det vigtigt at i
hjælper jeres barn med at komme i termotøj mm, så de er klar til at opholde sig ude. I er velkommen til at
vinke ved lågen, vinkebilen eller ved en voksen som er i legeparken. Er den voksne i gang med at lege med
en gruppe børn og I har brug for hjælp til at sige farvel vil afskeden være der hvor den voksne er og
sammen med de børn.
De børn som kommer før kl. 7.30 og skal spise deres morgenmad afleveres i vuggestuen som sædvanligt. Er
man børnehavebarn og har sin egen morgenmad med, spise den under halvtaget i legeparken, hvis vi er
ude. Omkring kl. 9.00 vil alle børnehavebørn blive samlet i langhuset til morgensamling, hvor der også
tilbydes frugt eller lignende.

Legeparken nu med nyt Langhus
Byens og Legeparkens nye Langhus er nu blevet færdig. Det er så lækkert og vi glæder os til, at bruge det i
vores hverdag, både som samlingssted ved morgensamlinger, til frokost eller eftermiddagsmad, men også i
forbindelse med forskellige pædagogiske aktiviteter. Vi håber også at I som familier får lyst til at bruge det i
weekender, ved græsslåning eller i forbindelse med arrangementer som byen står for.
Desuden er gyngestativet med fugleredegyngen under udskiftning, det bliver så dejligt at vi igen kan
benytte den.

Græsslåning
Det er nu ved at være sæson for græsslåning, vedhæftet dette nyhedsbrev er en liste, hvoraf det fremgår
hvornår det er jeres families tur. Vores Naturbørnehus har det sidste års tid haft vokseværk, derfor vil det
også kun være en gang på en sæson man er sat på til at holde græsarealerne. Oversigt over området som
skal klippes hænger i gangen ved svalestuen. Listen, hvoraf det fremgår hvornår man har tjansen med at slå
græs vil ligeledes hænge sammen med oversigten. På jeres barns rum vil de voksne uge til uge hænge et
lille billede af en havetraktor op, som reminder på at det er jeres tur. Er man forhindret den uge, som man
er sat på til, skal I selv sørge for at bytte tjansen med en anden familie.

Hvornår må man klippe græsset? Det må du i den uge du er sat på til. Det kan være i weekenden, hvor hele
familien hygges sig i legeparken med madkurv eller lignede. Det kan være en morgen, formiddag eller
eftermiddag i løbet af ugen eller en aften. Er det i børnehavens åbningstid flytter vi os gerne så I kan
komme til.
Som noget nyt er det 2 gange i sæsonen sat en familie på til at gå med en buskrydder så kælkebakken kan
holdes farbar samt omkring træningsredskabet samt andre steder hvor havetraktoren ikke kan komme til.
Til alle nye forældre vil Rasmus Brøndum (Josefine B) afholde et mini kursus i brug af havetraktor, der vil
komme et tilmeldingsopslag med dato og tidspunkt snarest.
Husk at det er kommune som holder sportspladsen, så den skal I ikke slå

Solcreme
Husk at smøre jeres barn med solcreme fra morgenstunden. Skulle I have glemt det hjemmefra står der en
solcreme i gangen som I kan låne til jeres barn. Personalet smører kun jeres over middag med solcreme.
Vores Naturbørnehus bruger solcreme med høj faktor, der er astma- og allegitestet typisk fra apoteket eller
matas.

Sommertur til fiskehytten
Årets sommertur bliver fredag d. 11. juni 2021. Som noget nyt har vi i år booket fiskehytten som ligger med
til Tange sø. Alle børn med undtagelse af uglerne afleveres ved Fiskehytten. Det vil sige at Vores
Naturbørnehus for en dag flytter lokation. I får adresse og kørselsvejledning samt mere information når vi
kommer tættere på.
Mejser og Svaler kan afleveres fra kl. 6.30 ved Fiskehytten, hvor der vil være personale til at tage imod
børnene. Vuggestuens forældre står selv for transport af barnevogn til deres barn. Der vil ikke være
mulighed for at børnehavebørn kan sove middagslur den dag.
Uglerne skal som de eneste afleveres i børnehaven, hvor de sammen med Randi skal på en hemmelig
mission. Det er muligt at aflevere uglebørn mellem kl. 6.30 og 7.30. Det er vigtigt at uglerne er afleveret
senest kl. 7.30. Når vi kommer tættere på vil i få særskilt information. Uglernes mission slutter ved
Fiskehytten.
Fra kl. 13.30 er forældrene velkommen til at komme med eftermiddagskaffen/kage som evt. kan nydes på
eget medbragt tæppe. Alle børn skal være afhentet senest kl. 16.00.

Nye børn og familier
Stort og hjerteligt velkommen til alle vores nye børn og familier. Vi ser frem til er godt forældresamarbejde,
hvor vi sammen kan arbejde for at skabe et godt og udviklende børneliv.
Velkommen til:

•
•
•
•
•
•

Benjamin og familie
Ida og familie
Emma C og familie
Karl Johan og familie
Michelle og familie
Thea og familie

Viborg Kommune hæver dagtilbudstaksterne
Med virkning pr. 1. maj 2021 hæves dagtilbudstaksterne for en vuggestueplads til:
•
•
•

Fuldtidsplads kr. 3.658, 00 månedligt, juli måned er betalingsfri
Deltidsplads kr. 2.195,00 månedligt, juli måned er betalingsfri
(max 25 timer i tidsrummet 8.00 – 13.00)
Frugtordning kr. 100,00 månedligt, uændret

Med virkning pr. 1. maj 2021 hæves dagtilbudstaksterne for en børnehaveplads til:
•
•
•

Fuldtidsplads kr. 1.987,00 månedligt, juli måned er betalingsfri
Deltidsplads kr. 1.192,00 månedligt, juli måned er betalingsfri
(max 25 timer i tidsrummet 8.00 – 13.00)
Frugtordning kr. 100,00 månedligt, uændret

Fødselsdage
Stort tillykke til alle fødselarerne:
Rasmus som blev 6 år i februar
Ellen som blev 1 år i marts
Ida som blev 3 år i marts
Emma C som blev 3 år i marts
Karin er også blevet fejret i marts
Josefine A som er blevet 5 år i april
Michelle som er blevet 3 år i april
Desuden har Modi fået en lillesøster og Ida har fået en lillebror, stort tillykke til begge familier.

Rigtig god weekend til alle
De bedste hilsner fra
Karl, Stine, Karin, Sabina, Tinna, Rasmus og Randi

