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Anna bliver 1 år. Tillykke. Holder fødselsdag på stuen.
Rikke kursus.
Legetøjsdag. Laura bliver 4 år. Tillykke. Holder fødselsdag derhjemme.
Førskole for Birtes gruppe.

X
MANDAG

Kvisten laver gækkebreve og påsketing de næste par uger.
Dragerummet har dialogisk læsning med opdeling af aldersgrupper.
TIRSDAG Frokost.
ONSDAG Birte kursus. Dragebørnene går i skoven med madpakker hvis vejret er til det.
TORSDAG

Børnebio for de mindste i dragerummet og de største i vuggestuen.

De store dragebørn laver påsketing.
FREDAG Legetøjsdag. Ældste dragebørn på Kvisten. Birtes gruppe har førskole.
X
X
MANDAG Dialogisk læsning i Dragerummet efter alder.
TIRSDAG Lun ret. Nogle af Kvistbørnene hjælper til.
ONSDAG Førskolebørnene på legeplads besøg på skolen.
TORSDAG Kvisten til Holstebro med Rød Stue i Biffen.
FREDAG

Legetøjsdag. Oliver bliver 1 år. Tillykke. Holder fødselsdag på stuen.

X

Lærke bliver 5 år. Tillykke

X
MANDAG Dialogisk læsning i Dragerummet efter alder. Simon holder fødselsdag derhjemme.
TIRSDAG

Vi holder påskefrokost.

Se bagside.

ONSDAG Nicolai holder fødselsdag derhjemme for gruppen.
Dragerummet går i skoven med madpakker, hvis vejret er til det.
TORSDAG Kvisten til generalprøve på skolekomedie i Hallen.
FREDAG

Legetøjsdag. Kvistbørnene skal evt. være med i affaldsindsamling fra 12-14
Birtes gruppe har førskole.

X
X
MANDAG
TIRSDAG

Børnene skal selv have madpakker med.

ONSDAG
SKÆRTORSDAG

LUKKET

LANGFREDAG

LUKKET

X

God Påske

Nicolai bliver 6 år. Tillykke
Simon bliver 6 år. Tillykke

MARTS 2018 SNEGLENYT
I skrivende stund, en frygtelig kulde, men heldigvis en del sol. Vi håber at foråret snart viser sig, hvor alle
de dejlige blomsterløg titter frem og giver os forsmag til sommerens lune.
Vi byder velkommen til Oliver Rønhøj Christensen og familien. Oliver skal starte til maj, men begynder
opstarten allerede nu. Vi håber, at I vil falde godt til i vuggestuen og hele Sneglehuset. Oliver med
forældrene Heidi og Benjamin, bor i Kirkebyen.
Vi vil også gerne, efter endnu en endt barsel, byde Majbrit velkommen tilbage. Majbrit starter op fredag
den 9. marts. For hvem der ikke kender Majbrit, bor hun også i Kirkebyen. Majbrit er
pædagogmedhjælper og har nu fire dejlige børn. Majbrit skal være i Dragerummet. Det betyder samtidig
at vi må sige farvel til Heidi, som har haft en midlertidig ansættelse. Vi og børnene har været meget
glade for Heidi og ønsker dig alt godt i fremtiden. Måske vil Heidi stadig komme som vikar ind i mellem.
Vi byder også en praktikstuderende fra VIA velkommen sidst i marts. Navn og køn, ved vi ikke noget om
endnu. Den studerende er i 1. praktik og skal være hos os indtil 18. maj. Rikke skal være praktikvejleder,
så derfor kommer vedkommende hovedsagelig til at være på Kvisten.
Påskefrokost: En fællesspisning i salen. Det er ikke sikkert at de allermindste deltager i salen, men alle
børn skriver sig på fælles listen, som kommer til at hænge ude i gangen. Her skriver man sig på, med de
madønsker, som børn og I forældre bliver enige om at tage med. Tag kun lidt med, så vi ikke får for
meget mad i overskud.
Fødselsdage: Anna bliver 1 år den 1. Laura bliver 4 år den 2. Oliver bliver 1 år den 16. Lærke bliver
5 år den 17. Nicolai bliver 6 år den 29 og Simon bliver 6 år den 31. Tillykke alle 6.

Sang og rim i denne måned: En kort en lang---- Peter Mathisen----

Kærlig hilsen os alle sammen.
Susanne Jacobsen

