markusskolen.dk
Åbningstider og ferier
På hverdage vil børnehaven være åben fra
kl. 6.15 til 16.45, fredage lukkes dog kl. 16.15.
Børnehaven er lukket fredag efter Kr. himmelfartsdag,
Grundlovsdag efter kl. 12 samt mellem jul og nytår.
Kontakt os på tlf. 75 15 44 00 eller
kontor@markusskolen.dk for yderligere
oplysninger.

Interesserede
er meget
velkomne til a
t kontakte
skolen for yde
rligere
informatione
r.

BØRNEHAVE
Stenhuggervej 26 · 6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 44 00 · kontor@markusskolen.dk

Velkommen til

Markusskolens
Børnehave

BØRNEHAVE

markusskolen.dk

#

Vi mener, at alle børn er unikke, har samme værdi og
er noget særligt. Børn er skabt forskelligt, og vi ønsker
at tage udgangspunkt i det enkelte barns evner og
kompetencer.

E-mail
Underskrift

Telefon arbejde

Telefon privat
Dato

Post nr. / By

Adresse

Far

E-mail

Telefon arbejde
	

Post nr. / By
Evt. særlige behov

Telefon privat

Adresse
CPR-nummer

Særlige værdiord for os er: Næstekærlighed, respekt,
trivsel og nærvær.

Priser
De aktuelle priser fremgår af Markusskolens
hjemmeside.

Mor

Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn, og derfor vil der være samlinger, hvor der
synges og fortælles bibelhistorie.

Tilmelding er først gældende, når man har fået en
bekræftelse fra kontoret.

Navn

Børnehaven har egen legeplads. Vi prioriterer udeliv
højt, og derfor vil vi også gøre brug af de grønne
områder omkring skolen.

Barnet kan i udgangspunktet begynde til den første
i den måned, hvor det fylder 3 år.

Forældre:

Ud over børnehavens egne lokaler, vil vi også benytte
os af de mange gode faciliteter, som skolen råder over
eksempelvis køkken og idrætshal.

Tilmelding
Tilmelding sker ved at benytte vedhæftede blanket,
som sendes til eller afleveres på skolens kontor.

Barn:

Markusskolens Børnehave vil i et trygt og overskueligt
miljø give børnene en god hverdag, og gennem de
pædagogiske aktiviteter ønsker vi at skabe rum for
børnenes trivsel og udvikling.

Praktiske oplysninger

Ansøgning om optagelse i Markusskolens Børnehave

Et godt sted at være
- et godt sted at lege
og lære ...

BØRNEHAVE

Tilmeldingen er først gældende, når man har modtaget en bekræftelse fra skolens kontor.

