
Nyhedsbrev februar  

Rengøring 

Mandag morgen mødte børn og personale ind til en rengjort børnehave/vuggestue, - og til de der deltog, vil 

vi gerne takke for Jeres indsats. 

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at påminde om, at det er vigtigt at melde afbud til et af 

bestyrelsesmedlemmerne, hvis I er forhindret i at komme.  

Der er selvfølgelig forståelse for, at man kan være forhindret i at møde op, men samtidig har vi også en 

forventning om, at I gerne vil bidrage med lidt hjælp i Uglereden. Derfor vil de der er forhindret blive kontakte 

af bestyrelsen, og få tildelt en lille ”opgave” efterfølgende. 

Fastelavnsfest 

Børnehaven holder fastelavnsfest fredag den 9/2, forældre mfl. Er velkommen. 

Børnene skal være udklædte når de kommer i børnehaven. 

For yderligere oplysninger henvises der til den ophængte seddel i børnehaven. 

Der afholdes ikke fastelavnsfest i vuggestuen, men de ældste i vuggestuen tilbydes at ”smugkigge” lidt i 

børnehaven, - hvis de tør. Børnene i vuggestuen skal ikke være udklædte denne dag. 

 

Tidlig SFO 

Det er nu besluttet, at Lotte R kommer til at følge Hornuglerne i tiden som spirer. 

Til august kommer Lotte tilbage til børnehaven, hvor hun vil fortsætte med små turnus-grupper hos 

hornuglerne. 

 

Garderober 

For at der kan blive gjort godt rent om fredagen, er det nødvendigt, at I tømmer børnenes garderober HELT 

HVER fredag. Det er så samtidig en rigtig god lejlighed til, at I kan få fyldt børnenes kasser op med diverse 

skiftetøj. I må meget gerne tage kasserne med hjem. 

 

Nyt personale 

Majken er nu startet i børnehaven, og er pt. Tilknyttet sneuglerne. 

Kathrine er startet som studerende praktikant hun er tilknyttet hornuglerne. Hun er her frem til den 23/3. 

 

Sutter 

Det er vigtigt at vi har sutter nok til Jeres barn hver dag. Derfor vil vi gerne at der altid ligger 3 sutter med  

navn på ude i barnets garderobe. 


