Knudenyt
Onsdag den 8. maj holder vi personaledag og derfor er institutionen lukket.
Så er det store udemåned, måneden står både på fjorduger og Skurvognsuger. Så et
ekstra sæt tøj i skuffen (specielt i forbindelse med fjordugerne) er nok ikke helt
skidt, nogle dage skal vi jo nok også ud om eftermiddagen selvom vi har ”soppet” om
formiddagen (planlagt eller uplanlagt soppet).
Vi går til Fjorden efter formiddagsmaden hvis I ikke hører andet.
Uge 20-22 har børnehaven Skurvognsuger, det betyder helt sikkert nogle naturligt
trætte børn i de uger, for som udgangspunkt går vi til Skurvognen hver dag mellem 8
til 13. Dvs. vi går fra Knuden kl. 8:00 hver dag. Nogle dage går vi den direkte vej og
andre dage handler det lige så meget om gåturen der ned.
I forbindelse med skurvognsugerne får vi den 29. maj besøg af en naturvejleder og
den dag går børnehavebørnene fra institutionen kl. 7:30 sammen med Jytte eller de
kan afleveres ca. kl. 8 nede ved Skurvognen, når Jytte og børnene ankommer.
Vuggestuen går til Skurvognen kl. 8:30.
Vuggestuen vil have normalt program, men krydret med lidt ekstra ture ned og besøge
børnehaven i Skurvognen.
Husk Bedsteforældredag fredag d. 18. maj, der bliver holdt børnekoncert kl. 9:45.
Invitationerne er under udarbejdelse.

Aktivitetsplan for Maj
Tirsdag d. 1.
Onsdag d. 2.
Torsdag d.3.
Fredag d. 4.

Fjorduge – Vi siger Velkommen til Viola og familie
Fjorduge
Fjorduge
Fjorduge

Mandag d. 7.
Tirsdag d. 8.
Onsdag d. 9.
Torsdag d. 10.
Fredag d. 11.

Fjorduge
Fjorduge
Personaledag, derfor Lukket
Kristi himmelfartsdag Lukket
Lukket

Mandag d. 14.
Tirsdag d. 15.
Onsdag d. 16.
Torsdag d. 17.
Fredag d. 18.

Skurvogns uger starter for børnehaven – Turdag for vuggestuen

Mandag d. 21.
Tirsdag d. 22.
Onsdag d. 23.
Torsdag d. 24.
Fredag d. 25.

Bedsteforældredag 9:30-12:00 (HUSK børnekoncert kl. 9:45)
Skurvogns uge
2. pinsedag Lukket

Skurvogns uge
Mandag d. 28.
Tirsdag d. 29.
Onsdag d. 30.
Torsdag d. 31.

