Nyhedsbrev – juli 2015
Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt – det bliver dejligt for både børn og voksne at komme ned i
gear og få slappet af efter det lidt turbulente halve år, hvor uvisheden om børnehavens eksistens har fyldt, og
hvor vi nu har lagt skolen ”i dvale”. Det var derfor også med stor lettelse og glæde, da vi kunne meddele, at
Vores Børnehave fortsætter på bedste vis - ikke mindst takket være den fantastiske opbakning fra jer
forældre;-)
Jeg vil også sige tak for et godt og stemningsfyldt informationsmøde d. 22 juni, hvor vi fik tydeliggjort vores
værdier i Vores Børnehave, og hvor I som forældre var aktivt i spil med spændende ideer til profilering af
børnehaven. Bestyrelsen og personalet vil arbejde videre med disse ideer.
PR-udvalg og facebook
Skulle der være nogle af jer forældre, der brænder inde med en masse ideer til, hvordan vi kan profilere Vores
Børnehave, er I meget velkomne i vores PR-udvalg, så hvis dette har interesse, henvender I jer til Jane.
Hvis ikke I allerede er tilmeldt Vores Børnehaves facebook-gruppe, er det et godt tidspunkt at gøre det nu, så
vi kommer ud til så mange som mulig;-)
Struktur fra august
Strukturen bliver lidt anderledes fra uge 33 – alle børnehavebørn samles hver dag kl. 9.00, hvor vi gennemgår
dagens program. Mandag og onsdag går Storegruppe-børnene derefter for sig selv på øverste etage med
enten Signe eller Jane, som er primære voksne for denne gruppe. Tinna og Cindy er primære voksne for
Stuegruppe-børnene. Tirsdag fortsætter vi med at have bål-dag, torsdag tager alle børn på tur sammen, som
kan bestå af en tur i gymnastiksalen, skoven, sportspladsen m.m. Fredag tilbyder vi aktiviteter på tværs af
alder og køn. Vi starter op med denne struktur og ser, hvordan det fungerer. I vil selvfølgelig blive informeret
om eventuelle ændringer fremadrettet.
Praktisk info
Det er en stor hjælp for os voksne, at der er tydelig navn på madpakke, overtøj, tøj, sko/ støvler og cykelhjelm
m.m., så undgår vi også, at kassen med glemt tøj bliver fyldt op. Tjek venligst denne kasse og tøm
garderoben, inden I holder sommerferie, da vi skal ha´ ryddet op til ferien.
På fremmødesedlen vil vi gerne, at I skriver afhentningstidspunktet og streger dette ud ved afhentning. Vi ved
godt, at det vil være ca. tidspunkter, men det giver os et bedre overblik og mulighed for planlægning;-)
I juli siger vi TILLYKKE til
Alexander, der fylder 3 år d. 6 juli
Benjamin, der fylder 4 år d. 15 juli
Kasper, der fylder 5 år d. 17 juli
Julie, der fylder 5 år d. 25 juli
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HILSNER FRA PERSONALET, SOM ØNSKER ALLE EN GOD
SOMMER MED MASSER AF SOL

