Kære forældre.
Her er lige lidt aktuelt nyt fra Bording Børneby.
Det ser ud til, at vi får styr på vandet. Den store udfordring har været, at lokalplanen forudsætter, at vi skal
håndterer alt overfladevand på egen grund. Det vil sige, at vi ikke kan lede det væk via kloakken.
Den løsning der er på trapperne er, at der graves en grøft på ydersiden af hegenet over med skoven. Der vil
så blive monteret en pumpe i en af brøndende der starter ved en bestemt vandstand og pumper vandet over
i grøften. Her er nedsugningen langt større end den er på resten af arealet, da rødderne fra træerne
”grubber” jorden.
Når den løsning kan komme på tale, er det fordi der er et bælte på ca. 3 meter langs ydersiden af hegnet, der
hører med til vores grund.

Hvis der er nogen af jer, der tænker ” hvorfor skulle der gå 3 mdr.
fra vi så problemet til løsningen kom? så tænker vi helt det samme!
Tak for tålmodigheden og tak til de af jer, der har skrevet til mig om
det og givet mig lov til at sende det videre ”i systemet”.
Som I kan se på dette billede, så er der lagt en ”ret stor” faskine i
jorden foran ”Manfreds skur”. Den er beregnet på et
gennemsnitsnedbør i de sidste 5 år, men har jo tydeligvis ikke været
stor nok til den nedbørsmængde vi har fået i år.

Astronauter.
Vi har nu fået aftale med Bording Skole, om at vi kan komme på besøg med
Astronauterne én gang om måneden fra efter vinterferien og frem til sommer.
Og det bliver nogle mandag formiddage, som ”det plejer” Og så er det aftalt,
at vi igen i år, skal have en ”praktikuge” i uge 25, hvor Astronauterne er på
skolen hele dagen. Det får I selvfølgelig mere at vide om, når tiden nærmer sig.
Lige som de konkrete datoer for besøgene på skolen, vil frem gå af
månedsplanerne.

Deltidspladser.
Som I måske har læst i dagspressen, indfører Ikast-Brande kommune deltidspladser i vuggestuer og
børnehaven fra 1.-3. 20. Det gælder selvfølgelig også for os. Du kan finde mulighederne beskrevet på
kommunens hjemmeside under dagtilbud.
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