Kære forældre
marts 2018
Velkommen til:
D. 01.04 flytter Vilja, Gregers og Laura op på Fru. Frantzen
I Slusen siger vi goddag til Morgan d. 15.03. Morgan er lillebror til Sigrid som går i Kessers hus.
D. 01.04 siger Slusen også goddag til Mathilde som er lillesøster til Clara som går i Kessers hus.
Thora starter hos Nisserne d. 01.04. Velkommen til jer alle. Vi håber I bliver glade for at være i Asylet.

Farvel til:
Felix stopper d. 16.03. Felix skal ud og se den store verden. Måske han sender os et
spændende postkort. Felix har været en super god vikar. Masser af kærlige hilsner
fra os alle. Vi kommer til, at savne ham.
Fremover vil det være Camilla og Signe, der tager vikar tjansen. Vær med til at
tage godt imod dem, ved at byde dem velkomne, når I møder dem.
Anne Sjelle stopper i Asylet med udgangen af april måned. Hun er stadig
sygemeldt.

Raskmeldinger:
Nicholas er delvist raskmeldt. Han kommer de næste par uger om
tirsdagen og torsdagen. Derefter skifter han til mandag, onsdag, fredag.
Efter 8 uger er Nicholas tilbage på fuld tid.
Heller er også delvist raskmeldt. Hun kommer tilbage to dage om ugen i 5
uger hvorefter hun er helt raskmeldt.
Tobias vil være stadig være på Fru. Frantzen alle ugens 5 dage frem til
uge 14. Vi er blevet rigtig glade for Tobias, som har hjulpet os, mens vi
har været ramt af sygdom. Han fortsætte som vikar, indtil han har fundet andet job.
Dorte er stadig sygemeldt. Amanda er fortsat vikar for Dorte.

Strejke/lockout:
Hillerød kommune var ikke taget ud til strejke. Derfor kunne vi melde ud at
Asylet ville have åbent på normal vis.
Til gengæld bliver vi nok ramt af lockouten. Vi har dog endnu ikke modtaget
direkte besked. Vi regner med at høre fra Hillerød kommune i denne uge. Vi skal
nok holde jer særskilt informeret så snart vi ved noget.

Skiftetøj:
Kære forældre. Det er rigtig synd for jeres børn, når de kommer ind fra
legepladsen med iskolde og røde hænder, fordi deres strikkede vanter ikke
dur til at lave snemænd. Eller når man kommer ind fra den vådeste vandpyt,
og ikke har tørre strømper eller bukser med. Surt at være barn, når ens mor
og far ikke har sørget for, at der er regntøj i garderoben, så man ikke kan
komme med på cykelturen.
Vil I alle være rigtig søde og gennemgå jeres barns garderobe, og sørge for
at der er masser af skiftetøj. Årstiden er våd, så vi har dagligt brug for
både regntøj og vintertøj. Og………………………. Så tjek lige op igen en gang om
ugen

Nu trænger vi til forår
Masser af hilsner Gitte og tanterne
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