Nyhedsbrev januar 2016
Sne og kulde forhindrer ikke børn og voksne i Vores Børnehave i at komme ud.
Derfor har man nogle dage kunne høre de herligste udbrud/grin, når børnene har
suset ned af en bakke eller har trillet sig i sne for at lave engle.
I har fået børn hjem med meget røde kinder, og enkelte har også kunne fremvise
skræmmer som følge af de små slag det kan give når der leges. Sådanne kan godt
give anledning til gråd, hvor vi som voksne naturligvis giver den fornødne omsorg.
Men rigtig sejt er det, når man dagen efter til samling kan vise dem frem og gerne
med plaster på.

Personale lige nu
Camilla (PAU) studerende på Pædagogisk assistent uddannelsen i Viborg, begynder
hos os den 01.02 i et praktik forløb. Camilla vil være hos os hele februar for så at
vende tilbage til skolen. Hun kommer retur som studerende i juni og er på det
tidspunkt her i en længere periode. Camilla er studerende i hele huset, men vil
primært være i yngste gruppe.
Cindy er på arbejde to timer tre gange om ugen. Timetallet justeres løbende med
henblik på at vende tilbage efter hendes sygemelding.

Børnehaven flytter om
På vores seneste personalemøde gik vi en tur gennem Vores Børnehaves mange
rum, for at drøfte om rummene er indrettet til den eller de funktioner der nu skal
være der. Desuden om rummene opfylder det der skal til, for at børnene får mest
muligt ud af legen. En del af vores snak koster heldigvis ikke noget, men kan med lidt
kreativitet gøre en stor forskel.
Noget er vi gået i gang med allerede nu. Der er flyttet rundt på beskeder til Jer
forældre, således at voksen læsning - beskrivelser af div. Sygdomme, nyt fra
bestyrelsen samt andet - vil hænge i gangen hvor i kommer ind. Beskrivelse af
dagens forløb samt diverse afkrydsnings sedler vil hænge ved døren ind til stuen.
Der vil blive hængt en lille tavle op over døren til stuen, hvor man vil kunne læse
hvor vi er at finde, hvis vi er på tur.

Køleskabene vil blive placeret i gangen, da den nuværende placering skaber for
meget uro. Det hele skulle give god mening, men undrer i jer, skal i naturligvis som
med alt andet bare spørge løs.

Pædagogisk fokus, lige nu.
Ældste gruppen er godt i gang med et projekt, med titlen ”Her bor Jeg”. Vi vil lytte,
tale, reflekterer samt kreativt arbejde med dette emne.
Yngste gruppen er i gang med at udforske legen. Der er dage hvor børn og en voksne
er at finde udklædt i dukkekrogen, mens andre børn og en anden voksne er i gang
med togbane/lego eller andet. Eller der danses så hele Vores Børnehave, bliver glad
for ikke at glemme den super kreativitet der bliver udvist, når en papkasse går fra at
være skib- til tømmerflåde- hospital eller?
I uge 5 vil grupperne arbejde sammen om Fastelavn. Der vil være forskellige
værksteder som alle arbejder frem mod festen fredag den 5 februar (se opslag).
Dagen slutter med kaffe dag, så børnene skal afhentes i gymnastiksalen. Vi har brug
for en fastelavnsbolle bager til denne dag. Derfor vil vi gerne, i skriver jer på
opslaget vedr. dette.
Vigtige datoer:
Fredag den 5. februar - Fastelavn- Forældre kaffe.
Torsdag d. 18. og fredag d. 19. februar – vinterferie lukkedage.
Fredag den 11. marts. Børnehaven lukket pga. pædagogisk dag.

Med venlig hilsen personalet.

