Bording den 14.03.2019
Kære forældre
Tiden, hvor vi kan flytte ind på Bodholtvej nærmer sig 
Nogle dage, er der op mod 20 biler på byggepladsen – det vidner om, at håndværkerene har travlt. De bliver ”pustet
i nakken” af rengøringsfolkene, som skal ind og gøre klar til os i næste uge. Selvom vi stadig spejder efter
legepladsfolket, er vi blevet lovet, at tidsplanen holder denne gang!

Første dag i Bording Børneby.
Tirsdag den 23. april, når vi allesammen møder ind igen efter påskeferien, bliver det i Bording Børneby.
Inden da, inviterer vi til:
Åbent hus for børn og forældre
Lørdag d. 6. april er der åbent hus i Bording Børneby for fra kl 10 til 12.

Selv om vi ikke er helt på plads, vil vi gerne invitere jer ind og se institutionen og vi vil vise jer rundt i huset
efterhånden, som I kommer.

Sidste dag i Bording Børnehave.
En helt særlig dag bliver fredag d. 12 april, hvor vi ”flytter” fra Bording Børnehave til Bording Børneby.
Alle møder ind i eget hus fra morgenen, og kl 9.30 følges vi alle sammen hen til Bording Børneby medbringende
noget af børnehavens legetøj - cykler eller andet - som en symbolsk flytning.
I løbet af formiddagen udforsker vi det nye hus, holder en fælles samling og spiser på vores nye stuer.
Kl. 13 går alle tilbage til Bording Børnehave (de børn, der skal sove køres tilbage lidt før). Børnene skal hentes i egne
huse, og vi har brug for jeres hjælp, så børnene får deres ”pik-pak” med hjem 
De børn, der skal i børnehave de 3 dage før påske, skal være på Sportsvej.

Fælles madordning
Vi har ansat Mona Benner, som skal være vores nye køkkenchef. Mona starter i køkkenet på Bodholtvej den 1. april,
så hun kan være med til at indrette køkkenet og gøre det hele klar inden påske. Vi glæder os til at byde Mona
velkommen!
Første dag efter påske (tirsdag d. 23 april) starter den fælles madordning. I madordningen er der forplejning til hele
dagen, så børnene skal ikke længere have hverken ”tørt eller vådt”med.
I vil blive opkrævet betaling for mad (569 kr. pr. måned i 2019) sammen med forældrebetalingen for maj måned. Det
betyder, at dagene med madordning i april er ”gratis”.

Åbning af vuggestuen
De første 4 børn starter i vuggestuen den 1. maj. Vi forventer at have besat 10 af pladser inden sommerferien og de
sidste 10 i løbet af august og september 2019.
Det betyder selvfølgelig, at ventelisten er blevet åbnet, så man få børn opskrevet til vuggestuen

Og så lige et par vigtige datoer…
Loppemarked på Sportsvej
Lørdag d. 11 maj holder vi loppemarked over de ting, som vi ikke skal have med til Bording Børneby.
Måske kan du købe den stol, du selv sad på, dengang du gik i Bording Børnehave 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme forbi Sportsvej og gøre et nostalgisk køb!
Indflytterfest
Fredag den 14. juni er alle børn og forældre inviteret til indflytterfest i Bording Børneby. Festen starter kl. 15 og
slutter kl. 17.
Og så kommer der et nyt informationsbrev lige omkring d. 1. april.
God weekend.
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