Nyhedsbrev – oktober 2015
Så blev det oktober, hvor vi har fået skudt godt gang i vores HØST-emne, som forløber i uge 40 og 41, hvor vi
arbejder ud fra temaet ”fra jord til bord”. Dagplejebørnene tager også aktiv del i dette de to mandage i de
nævnte uger. Børnene er indtil nu blevet præsenteret for et kornneg og forskellige grøntsager, som de har haft
i hænderne og duftet til. Vi har talt om, hvor de forskellige ting kommer fra, og hvad de eksempelvis kan
bruges til. Vi har haft besøg af en ægte hane og høne og p.t. bor der kyllinger i Vores Børnehave;-) Vi synger
høst-sange og igangsætter hver dag forskellige værksteder, som børnene enten selv vælger sig på, eller ved
at vi voksne inddrager dem i bestemte grupper. Herved har vi også mulighed for at skabe grundlag for nye
relationer børnene imellem. Vi slutter emnet af med en høst-fest d. 8 oktober sammen med dagplejebørnene,
hvor vi skal smage på alle herlighederne, vi selv har lavet, samt nyde vores hjemmelavede pynt. Når høstemnet er ovre, skal vi se, om børnene har øget deres viden i forhold til de forskellige ting, vi har arbejdet med i
ugerne, og efterfølgende evaluerer vi processen – se i øvrigt vores SMTTE-model for emneugerne, som
hænger på info-tavlen ved afkrydsningslisten;-)
Virksomhedspraktik
Vi er så heldige, at Heléna, som er mor til Maxim, startede i virksomhedspraktik i Vores Børnehave i uge 38,
da Heléna arbejder ihærdigt på at lære dansk, og det læres bedst ved at være i et miljø, hvor der kun tales
dansk, så det er vi meget glade for;-) Heléna er her tirsdag og torsdag fra kl. 8-15 til om med uge 41.
Efterårsferie
Mandag, tirsdag og onsdag i uge 42 vil vi hygge os med forskellige aktiviteter, som hører efteråret til samt
fornemme, hvad børnene er optaget af. Mandag d. 12 oktober skal børnene være afleveret senest kl. 9.00,
da vi har fået lov til at hente brænde til børnehaven hos Anne-Mette og Jens-Martin, som bor for enden af
Kløservejen;-)
Legeparksdag lørdag d. 24 oktober for alle kl. 9.00-14.00
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 24 oktober, hvor der skal laves diverse opgaver i legeparken og i
skolegården. Der vil blive hængt en liste op i børnehaven med de opgaver, der skal laves, så hvis man ikke
har mulighed for at deltage på dagen, kan man udføre én eller flere af opgaverne og strege disse ud, når
opgaven er udført, så kan efterfølgerne se, hvad der mangler at blive lavet.
S.U til Jens-Peter eller Jane senest d. 14/10 af hensyn til bestilling af mad til de arbejdende folk.
Til info er byens ansøgning hos kommunen godkendt, så der herved kan investeres i Legeparken for 350.000
kr. det kommende år – dejligt!

Besøg af Børne- og ungdomsudvalget tirsdag d. 6 oktober
Børne- og ungdomsudvalget har i januar 2014 besluttet at aflægge alle kommunens skoler og institutioner et
besøg for at få indblik i børnehavens værdier, pædagogik, metoder, udfordringer m.m. Så Jens-Peter og jeg
ser frem til at komme i aktiv dialog med dette udvalg;-)
Praktisk info
Vi vil opfordre alle børn til at medbringe egen cykelhjelm, så vi er sikre på, at hjelmene passer til barnets
hoved. Der er mange børn, der elsker at køre på vores løbecykler, men det forudsætter brug af cykelhjelm, og
vi har ikke mange brugbare hjelme i børnehaven.
Med efterårets komme er det også tid til at opdatere kassen med skiftetøj, så det passer til årstiden. Tag gerne
kassen med hjem hver fredag, så den bliver fyldt op regelmæssigt.
Tak for en dejlig tid!
Jeg vil endnu engang sige tusind tak for tiden her i Vores fantastiske Børnehave, som jeg har været meget
glad for at være en del af. Det har været mit første arbejde med børnehavebørn, og jeg må sige, at det har
været en spændende, lærerig og skøn udfordring at arbejde med børn i denne alder – personalet har sagt til
mig, at jeg er vokset med denne opgave, så disse ord og erfaringer tager jeg med mig fremadrettet og med
smil på læben;-) Jeg vil også sige tak til jer forældre for den opbakning, I har vist mig fra start af samt de flotte
ord, I har givet mig med på vejen! Det betyder meget for mig, da jeg ikke vil lægge skjul på, at det har været
en svær beslutning at tage at skulle forlade dette unikke sted med en meget engageret bestyrelse samt et
fantastisk kompetent personale, der gør en kæmpe indsats for jeres dejlige børn! Der er ingen tvivl om, at jeg
vil savne både børn og voksne! Min sidste dag er fredag d. 30 oktober, hvor jeg deler krammere ud til alle, der
har lyst til et kram;-)
I forbindelse med at jeg holder i børnehaven, vil Cindy blive tilknyttet Storegruppe-børnene sammen med
Signe fra uge 43, så det er Cindy, der bliver ansvarlig for at afholde samtaler vedr. disse børn.
I oktober siger vi TILLYKKE til Cindy, som har fødselsdag d. 29 oktober;-)
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