
Nyhedsbrev juni 20 
 
Sommeren er på vej, og vi nyder hver dag med det gode vejr. Som I ved er vi jo ude det 
meste af dagen. Vi har fundet en god hverdag, med de nye rutiner som Corona tiden har 
bragt med. Vi holder fast i vores gode pædagogik, med små grupper, samling, fri for 
Mobberi, venskaber, motorik, sprog og Selvhjulpen hed.  
 
Her sker så meget, og vi glæder os til at vise jer det hele, og til at bruge alle vores nye 
muligheder både inde og ude. 
 
 

BYGGERIET OG FLYTNINGEN AF VUGGESTUEN D. 1. JULI. 
Nu er det snart tid til at den næste del af byggeriet bliver færdigt.  
Onsdag d. 1/7 flytter vuggestuen, i deres nye lokaler. Det bliver så flot, og stuerne bliver 
større, vores læringsmiljøer har fokus på små rum i rummet, og muligheder for 
bevægelse.  
Onsdag, torsdag i uge 27, vil de vuggestuebørn som kommer, låne Delfin stuen i 
børnehaven, mens vi flytter alle møblerne, og alt vores legetøj. 
Vi håber at der fredag er klar til at vuggestuebørnene kan være i deres nye lokaler. 
 

I STANDSÆTTELSEN AF BLÅ HUS START D.1. JULI. 
På samme tid skal vi tømme blå hus- Rokker og Krabberne. Vi er så heldige at den 
bygning, også bliver sat i stand, i mens vi har lukket i sommerferien. Uge 28-29-30.   
Så den skal også tømmes onsdag d.1/7  
De børn der kommer der, er primært på legepladsen. Onsdag, torsdag og fredag. 
Vi vil lave ture ud af huset for en del af børnene. 
 
 
 

OG SÅ TILBAGE IGEN 
Mandag d27/7 i uge 31. Flytter vi tilbage til et nymalet hus, med nye gulve, lofter, 
garderober. Et bedre indeklima med mindre støj og et bedre lys. Så det glæder vi os til. 
Det betyder at alle børnehavebørn er samlet i rødt hus, og på legepladsen om mandagen. 
 

KØKKENET SKAL OGSÅ BYGGES OM 
I sommerferien skal køkkenet udvides, vi skal have flere børn i Nørrevænget. 
Så Solveig har jo også brug for mere plads for at kunne lave mad til flere.  
Det bliver også i uge 28-29-30  
Køkkenet bliver hvor det er nu. 
 
I samme bygning får vi plads til at, have dagplejens legestuer, vi glæde os til at 
samarbejde med dem.  
 



LEGEPLADSERNE. 
Som I ved er vi ved at blive en bevægelses institution. Det kan ses i vores indretning, både 
inde og ude.  
 
Vores legepladser både i vuggestuen og i børnehaven, får et kæmpe løft i den forbindelse. 
Vi har haft fokus på at indrette dem så der er muligheder for at bevæge sig på mange 
forskellige måder. Vi kan gynge, klatre, løbe, cykle, dreje rundt, slå kolbøtter, hoppe, og 
gemme os, dufte, sanse, lave bål, lege med sand, og vand. Finde insekter. 
 
Der kommer legeredskaber, og mulighed for at hygge sig med sin familie, foran køkkenet. 
 
Imellem vuggestuen og børnehaven bliver der et sanseområde med Cubs til at lege eller 
side på. Vi kan spise der eller lege stille lege. Der kommer blomsterkasser med planeter 
der dufter, og tiltrækker insekter og sommerfugle. Der kommer fuglekasser, og fine 
træfigur.  
 
Fra børnehavens legeplads vil der komme en låge. ned til boldbanen, så her har vi nu let 
adgang til en super fin multibane.  
 
 
Efter sommerferien er der også tid til at, nogle børn skifter fra vuggestuen til rødt hus, fra 
Delfiner og Pingviner til Blå hus, og bliver Krabber. De kommende skolebørn august 21 
bliver samlet og kommer til at være Rokker.  
Der er er også personale som flytter stuer, for at følge børnene. 
 
Det er snart tid til at sige farvel til de kommende skolebørn. Vi kommer til at savne jer og 
jeres familier, vi har haft mange gode timer sammen, med gode oplevelser som vi vil 
huske. Vi ønsker jer alt godt i fremtiden.  
 
 

God sommer til jer alle. 
De bedste hilsener fra alle i Nørrevænget. 

 



 

 


