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Kære forældre! 
 
 
Så nærmer vi os sommerferien, og vi vil lige ønske jer alle en rigtig god sommer og 
ferie. 
 
Madpakker: 
 
Husk at børnene skal have madpakker med i næste uge (uge 27) de skal have mad med både til 
frokost og eftermiddag. De børn der skal i fællespasningen i ugerne 28, 29 og 30 skal også have 
madpakke med i de uger de skal passes der. 
 
Madkasser om eftermiddagen: 
 
Tak for opbakningen omkring, at medbringe madkasser til om eftermiddagen, det er en stor hjælp, 
vi sparer en del tid på oprydningen og opvasken. 
 
Personfølsomme oplysninger – den nye persondataforordning: 
 
Det er rigtig vigtigt, at i opdaterer alle jeres kontaktoplysninger, navnet på læge samt tlf.nr til lægen 
i Day Care, vi vil ikke længere have fysiske stamkort, da reglerne omkring opbevaring af disse gør 
det meget besværligt fortsat at bruge dem, og det vil være svært for personalet at komme til dem. 
 
Køleskabe: 
 
Der har været en forespørgsel, omkring hvor tit køleskabene til børnenes madpakker, bliver gjort 
rent. De bliver gjort rent den sidste uge i måneden (der er 5 køleskabe, så et hver dag i ugen). 
 
En skøn dag på legepladsen: 
 
Jeg ser en gang i mellem at der står på tavlen, at vi har haft en skøn dag på legepladsen. Hvad er en 
skøn dag på legepladsen? Jeg er her hele dagen, og bevæger mig ind og ud af kontoret, og det jeg 
ser er, børn der leger i små grupper – voksne og børn der spiller fodbold – voksne der sidder og 
leger tankpasser, børn der tanker ivrigt – voksne og børn i fuld gang med at lave indianerbånd – 
voksne og børn der kreativt bearbejde strandmateriale der er fundet på stranden – små grupper der 
sidder og læser – børn der bruger deres krop aktivt – børn der udforsker ”hvordan laver jeg mudder” 
– hyggelig spisestund nede i hytten, en legeplads der summer af liv og aktivitet. 
 
OL – dagen: 
 
Så har der været afholdt OL, en fantastisk dag hvor alle børn var aktive, der blev konkurreret i flere 
forskellige discipliner, alle fik medaljer og diplomer. 
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Bedste/gæste dagen: 
 
Mange tak til alle der kom, børnene havde glædet sig meget til at få besøg. Der er blev sunget, 
hygget og leget, spis medbragt mad og Britta havde bagt dejlig kage. 
 
 
 Kommende arrangementer: 
 
Arbejdsdag d. 16. august og sommerfesten er d. 6. september, vi håber at se en masse af jer. 
Indbydelse kommer efter ferien. 
 
 
Hvis man har en undring: 
 
Hvis man støder på noget i dagligdagen når man aflevere eller henter sit barn, som man undre sig 
over eller har spørgsmål til, så er man altid meget velkommen til at komme ind på kontoret eller til 
at ringe, der er ofte en forklaring, eller en pædagogisk begrundelse. 

                          
 

Mange hilsner fra os alle i Bremdal Dagtilbud 
 

Annette Lacota 
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