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Får flere å leke med
Med lek og moro feiret Vestby Naturbarnehage i Son utvidelse og flere barnehageplasser.
Av Julianne Berger

Publisert 19.11.2009 - 13:37

– Bar en hel saftflaske

BILDESERIE

– Det er bra for da kan vi leke med dem. Men faktisk står du på
småbarna sin side, får avisas utskremte beskjed om.
Normalt er ikke det så farlig, men akkurat i dag har alle fått
beskjed om å stå på andre siden av båndet – det som skal
markere at tilbygget er åpnet.
– Hva er det dere feirer, da?
– Eh, at det er en ny baby her, tror Anniken som er mest
opptatt av lillesøsteren til Jørgen på to uker.
– Nei, for det er det ikke. Vi skal feire barnehagen. Den nye
avdelingen, altså. Og jeg kan bære en hel saftflaske, opplyser
Hedda som altså bærer en og en halv liter med saft.
Minst i Son

Ny avdeling på Vestby Naturbarnehage i Son
Bildeserier:
Slikt markeres med fest for smårolligene i Vestby kommune.

Se bilder fra åpningsdagen

Men før det blir mat og drikke, skal snorer høytidelig klippes,
taler fremføres – og så skal det lekes så klart. Her er det ingen
ordfører eller den slags til å erklære, det oppdraget får en vaskeekte mamma.

– Det er mye takket være Hanne Landmark at det vi i det hele tatt åpnet en barnehage her i Son, smiler Vestby
Naturbarnehages Bjørg Tveit Strøm.
Hun er ikke skremt av at det er full barnehagedekning.
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– Nei, vi er fremdeles den minste barnehagen i Son. Før har vi stort sett bare hatt plass til søsknene til de som
går her.
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