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Kære forældre og andre interesserede læsere af Sandslottets nyhedsbrev  

 

Om Sandslottet 
Tiden går stærkt, og i Sandslottet har vi fuld fart på – på flere måder. 

Siden sidst har vi rigtig gode nyheder at dele med jer: Vi har nu 8 børn skrevet op til pasning hos os 

og vi har derfor ikke flere ledige pladser pt. 

Sandslottet er godkendt af Horsens Kommune til at kunne rumme 10 børn, men da vi er et 

nyopstartet pasningstilbud og har brug for at komme godt i gang med vores hverdag, holder vi de to 

sidste pladser ”tomme”. Vi skal nu til at mærke børnenes og vores hverdag og have en føling med, 

om vi på sigt åbner for de sidste pladser. 

Vi har startet en venteliste, hvor der allerede er skrevet et par børn på. 

Opstarten af vores Sandslot har været længe undervejs og vi har oplevet at få rigtig megen støtte og 

rosende ord med på vejen af alle I, som har fulgt med – En kæmpe stor tak skal lyde, for jeres 

opbakning! 

 

Hverdagen i Sandslottet begynder at få genkendelig rytme og strukturer og vi laver rigtig mange 

sjove og lærerige ting hver dag. 

Vi går ture, får mange skønne besøg af kommende børn i Sandslottet, læser, leger, synger, griner og 

tumler i ét væk ;-) Her er et par billeder fra de forgangne uger: 
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Følg også med på vores facebook side ”Sandslottet Hovedgård”, hvor vi løbende lægger billeder og 

hverdagshistorier op. 

 
Til byfesten i Hovedgård d. 1. juni var vi med ved Erhvervsaftnen, hvor vi havde en stand med 

vand, kage og kaffe. Vi fik rigtig mange gode snakke med byens borgere, hvor vi kunne fortælle om 

vores skønne Sandslot. Tak for en rigtig dejlig aften med godt humør og opbakning! 

 

 
 

Overvejer du plads hos os? 

Overvejer du at skrive dit barn på venteliste hos os, så kontakt os gerne 

på en af nedenstående måder. Vi vil være behjælpelige med at besvare 

spørgsmål, aftale et møde eller andet. 

Åse og Jannie er til rådighed via telefon: 27 64 40 72 eller 22 17 0237, 

på mail: kontakt@sandslottet-hovedgaard.dk, hjemmeside: 

www.sandslottet-hovedgaard.dk eller på vores facebook side: 

”Sandslottet Hovedgård”, hvor der jævnligt bliver opdateret med det 

sidste nye fra Sandslottet. Gå gerne ind og tryk ”synes godt om”, det vil 

vi blive glade for  

 

Mange glade hilsner fra Åse og Jannie. 
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