Ugebrev 20
Kære forældre
Endelig kom solen og ja så kom regnen bagefter  – børn og voksne har nydt både det varme, men også våde vejr.
Det betyder også at vi har brug for at få skiftet vinter garderoben ud med sommertøj og tag gerne et ekstra kig i
kassen om der er godt med skiftetøj og også gerne en solhat.
Vi forventer at I hjemmefra har smurt jeres børn ind i solcreme og vi smører alle børn ind efter frokost og prøver så
vidt muligt, at hjælpe dem til at lege i skyggen, når solen står højest.
ROTTER – Vi har konstateret rotter og har kontakt til kommunen, som har været her og sat fælder op (udenfor
børnenes rækkevide) – den første er fanget! Kommunen kommer og følger løbende op på aktivitet i fælder og lign.
Mandag:
Fødselsdag for Caroline. Sol – og månebørn legede på basen. Stjernebørn var på tur til naturlegepladsen.
Tirsdag:
Vand, vand og atter vand – der blev lavet vandbane i sandkassen, der var vulkan udbrud i sandkassen og der var
senere bål til at varme sig rundt om.
Onsdag:
Fødselsdag for Carl F.
Vi havde besøg af to søde soldamer fra ”kræftens bekæmpelse” – de fortalte om hvorfor vi skulle passe på med at
være i direkte sol, huske solcreme og solhat. Alle børn lavede et solarmbånd. Månebørn og solbørn legede på basen,
de var bl.a med til at påbegynde opbygningen af vores egen stenhøj på marken. Stjernebørn var på en tur til
shelterne med madpakkerne. Vi sluttede eftermiddagen af med at tage hængekøjerne i brug.
Torsdag:
Vi startede fra den tidlige morgen med at lave en rebbane i skoven – den var i brug hele dagen til stor glæde for alle
der prøvede, uanset om de tog hele turen rundt eller blot tog en gyngetur på sidste led. Vandlegen fortsatte og der
var igen gode eksperimenter i sandkassen.
Fredag:
Vi har sammen med børnene taget rebbanen ned og talt om, hvordan den kan laves i næste uge, der var mange vilde
og sjove idéer – vi må se om vi kan indfri nogle af ønskerne. Der blev lavet popcorn over bål og en dejlig
hjemmelavet citronte.
Tak for denne uge og god weekend.

