Naturbørnehaven Krabbely
Vestergade 25 A, 9850 Hirtshals

Flaskeposten
Nyhedsbrev til forældre

Maj 2018
nogle af jer sikkert holder ferie måske
langt fra byen / hønsegården, har vi ikke
bare ”delt ud”, men vil bede jer om at
tilmelde jer i det omfang, I kan. Alle
dagene skal ”bemandes”.

Sommermarked.
Lørdag den 2. juni fra klokken 10 til 13
holder vi sommermarked for Krabbelys
børn og familier og byens borgere. Selve
arrangementet er en festdag for børnene,
men også en invitation til byens borgere
til at komme på besøg - en reklame for
stedet. Der skal være salgsboder, cafe` og
ikke mindst små aktiviteter for børnene. Vi
håber på forældrenes opbakning og
deltagelse. Vi mangler frivillig arbejdskraft
til cafe´, fiskedam, dåsekast, bål og
ansigtsmaling. Kom gerne med forslag til
aktiviteter, og kender I nogen, der måske
kunne tænke sig at have en bod her – så sig
endelig til !
Vi vil bede hver familie om bidrag til
caféen i form af kager og lignende (der
kommer en seddel om det) og ca. 10
pakker til ca. 1 - 2 kroners værdi til
børnenes fiskedam. Overskuddet af
arrangementet går til et eller andet til
børnene, som vi endnu ikke har bestemt.
På selve dagen må børnene gerne have
deres eget legetøj med hjemmefra på
forældrenes ansvar.

Solcreme og sommerhatte
På dage med høj solfaktor skal børnene
gerne være smurt ind i solcreme
hjemmefra om morgenen.
Så efterbehandler vi om eftermiddagen.
Fra klokken 12 til 15, hvor solen er
skarpest, vil vi gerne have langærmede
bluser og solhatte eller kasketter til
børnene.
Aldrig bare fødder.
Børnene går aldrig barfodet i institutionen
– udendørs på grund af fare for insektstik,
skarpe sten og lignende
– indendørs på grund af hygiejnen.
Vi håber til gengæld, at børnene hjemme
har mulighed for at gå barfodet.

Vigtige datoer:
Lørdag d. 2. juni:
Sommermarked kl. 10 – 13.
Lørdag d. 22. juni.
Sommerfest kl. 14 – 15.30.
Uge 29 og 30.
Ferielukket

Hønsepasning i ferien.
Der er lavet en ny kalender for
hønsepasning. Dagene i uge 29 og 30, hvor
institutionen holder ferielukket, og hvor

Mandag d. 30. juli.
Børnehaven og vuggestuen starter igen efter
ferien.

