Kære forældre
maj 2018
Velkommen til: I Slusen sagde vi goddag til Kristian 15.04. Kristian er lillebror
til Sigrid som går hos Nisserne og Aksel som går på Fru. Frantzen.
D. 01.06 siger Slusen goddag til Rie som er lillesøster til Asger som går i Kessers
hus, og Gregers som går på Fru Frantzen.
D. 01.08 starter Liv i Slusen. Hun er lillesøster til Storm som går hos Nisserne.
D. 01.06 siger fru Frantzen velkommen til Theo og Carl.
D. 01.08 siger Fru Frantzen goddag til Ellen, Vida og Laura G.
D. 01.05 startede Liv og Johanne på fru Frantzen. Dzan startede hos nisserne
D. 01.06. starter Manfred hos Nisserne.
Velkommen til de nytilkomne. Vi håber I bliver glade for at være i Asylet.

Farvel til: Ronja som skal starte i en anden børnehave. D. 30.06.2018 bliver sidste dag for Ronja. Vi
kommer til at savne hende, og ønsker held og lykke i den nye børnehave.

Sygdom: Dorte er stadig sygemeldt. Amanda er fortsat vikar for Dorte.
Charlotte er desværre også sygemeldt i en længere periode. Anne og Christoffer vil sammen med
tanterne i Kessers hus, klare opgaverne sammen med børnene.

Persondata: Alle har vist hørt om d. nye persondatoforordning. Derfor modtager i
sammen med dette nyhedsbrev, en seddel, hvor I skal (endnu) engang give tilladelser
til, at Asylet bruger billeder med jeres børn på Asylets hjemmeside og børneroden og
andet. Derudover skal I også skriftligt give os tilladelse til at jeres navn, telefon nr
og adresse bruges/udleveres til andre forældre i forbindelse med legeaftaler.

Byggeriet af vuggestuen: Vi må desværre se i øjnene, at det kommer til at
trække længere ud med byggeriet, end vi kunne håbe på. Vi skal bla. have ”fjernet” en sti som
forekommer på nogle gamle kort, før vi kan komme i gang. Det involverer både fredningsnævnet og Jarl
fonden. Vi kan derfor formegentlig først komme i gang med byggeprocessen på den anden side af jul. Det
er rigtigt ærgerligt, men til gengæld tror vi at det er den bedste løsning på lang sigt. Bestyrelsen
arbejder ihærdigt på, at det hele skal forløbe så hurtigt som muligt.

Skiftetøj: Kære forældre. Endnu engang må vi opfordre jer til alle, at være rigtig søde og gennemgå
jeres barns garderobe, og sørge for at der er masser af skiftetøj. Årstiden er lige nu dejlig varm. Vi
klager ikke, men ind imellem kommer der et regnvejr, så er det dødtræls ikke at have gummistøvler eller
regnjakke med. Så tjek lige op igen en gang om ugen

Byfest: Finder sted d. 23 juni på Sankt Hans aften. Vi håber rigtig mange af jer
sætter kryds i kalenderen, og glæder jer til festen. Børnene skal som altid
optræde, og der vil være musik og underholdning. I løbet af næste uge vil der blive
hængt plakater op i Asylet, med mulighed for at tilmelde sig nogle praktiske
opgaver. Vi håber, at I vil være rigtig ivrige for at tilbyde hjælp, så festen kan blive
en rigtig god oplevelse for vores børn.

Tagreparation: I uge 23 sættes stillads op omkring det gamle hus, og taget bliver repareret i uge 24
Så kom det dejligste varme forår.

Husk solcreme.

Masser af varme hilsner Gitte og tanterne
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