
Nyhedsbrev september 2019 

 
Det varmede os alle at se så mange, der havde tid og lyst til at sige pænt farvel og tak til Anne for 

26 gode år i Fribørnehuset. Sikke en forældreopbakning! Tak ☺  Anne havde den dejligste dag. 

 

Vi har i september og oktober måned fokus på høst og efterår både i børnehave og vuggestue. 

Hvis i har nogle rødbeder, Agurker eller andet årstidsgrønt, tager vi gerne i mod det, så vi kan 

smage lidt på efteråret og forsøge os lidt frem med syltning, bagning osv. 

 

Personale: 

Vi havde håbet på at vi i dette nyhedsbrev kunne byde velkommen til vores nye leder, men 

ansøgerne matchede desværre ikke det vi søger. Derfor vil stillingen som leder af Fribørnehuset 

blive genopslået.  

Indtil vi får ansat en ny leder, vil Majken fra børnehaven og Bettina fra vuggestuen stå for den 

daglige ledelse.  

Annegrethe er i øjeblikket sygemeldt på ubestemt tid. Hun arbejder på at komme tilbage, så snart 

hun er klar til det. Vi håber, at hun snart bliver klar, da vi er utrolig glade for at have hende i 

Fribørnehuset. Sebastian dækker hendes timer i børnehaven, indtil hun kommer tilbage.  

Vi har desværre måtte sige farvel til vores vikar Mathilde, som er kommet i et fast vikariat på 

Sennels skole. Vi ønsker hende god vind fremover.  

I næste uge starter Anna G. Nielsen også kaldet A.G på ”prøve”. Hun vil være i børnehaven 

tirsdag, onsdag og torsdag i hver uge. Anna skal til en start have 12 timer i ugen, disse timer skal 

på sigt bruges på at lave mad til børnene. I første omgang skal børnene i børnehaven stadig have 

madpakker med. I får en mail med information, når vi er klar til at afblæse madpakkerne. 

 

Vigtige datoer: 

Onsdag d. 4 september: Sidste dag for tilmelding til grillaften.  

Mandag d. 9 september: Hele børnehaven og nogle af vuggestuebørnene tager på tur til Legind. 

Bussen kører fra børnehaven kl 9.00 så børnene skal være her senest 8.30 og vi kører fra Legind 

igen 13.15. 



Onsdag d. 11 september: Grillaften i Fribørnehuset 16.30-19.00 

Tirsdag d. 24. september: Fotograf kommer og tager billeder. Det er frivilligt, om man ønsker 

billeder. Bestillingsseddel kommer ugen inden fotograferingen.  

Onsdag d. 23 oktober. Forældrerådsvalg og forældremøde 

Børnehaven: 

I denne måned starter Evelina i børnehaven. Velkommen til hende og hendes familie ☺ 

Som skrevet tidligere skal børnehaven fortsat have madpakker med. Nærmere info senere. 

Vuggestuen: 

I denne måned skal vi sige farvel til Evelina som skal starte i børnehaven. Vi vil savne hende i 

vuggestuen, men nyder, at vi stadig kan snakke med hende på legepladsen. Vi byder velkommen 

til Walther, Walther har allerede søskende i Fribørnehuset. Velkommen ☺  

 

Madpakke dage: Mandag d. 2. september og mandag d. 7. oktober 

Blandet: 

Husk, at der gerne skal være flere sæt skiftetøj i kasserne. Børnene skal have udetøj og fodtøj med 

både til de våde og kolde dage, men også til de lune septemberdage. Vi vil rigtig gerne have skifte 

tøj retur, der bliver lånt i huset. Vi mangler underbukser ☺ ☺ ☺  

 

Hvor var det bare skønt at alle var så hurtige og gode til at melde tilbage på ferietilmeldingen til 

efterårsferien. Tak ☺ 

 

 

Sensommerhilsner fra hele personalet i Øster Jølby Fribørnehus 

 

 

 

 


