Nyhedsbrev Maj 2016
Kom, maj, du søde milde…… så blev det lige pludselig sommer. Med sommervejret følger en masse dejlige
sommerklædte børn som leger, griner og pjatter i det skønne vejr. Derfor vil jeg lige minde jer forældre om
at I skal huske, at smører jeres børn i solcreme inden de kommer i børnehave. Vi smører igen ved
middagstid med børnehavens egen solcreme. Vi sørger altid for, at solcremen vi bruger i børnehaven er
testet og godkendt af Astma- og allergiforbundet.

Jeg er nu i gang med min anden uge i Vores Børnehave og vil I den forbindelse gerne sige tak for den gode
modtagelse jeg har fået. På min første dag blev jeg af Tinna, Signe og Rasmus budt velkommen med
blomster og chokolade – tusind tak for det. Jeg har også hilst på mange af jer forældre og ser frem til at
lære jer og jeres børn rigtig godt at kende. Har I nogle spørgsmål om både stort og småt så skal I bare
spørge løs og jeg vil forsøge at svare efter bedste evne.
Mandag i sidste uge havde vi besøg af Camilla som er Pau-studerende i huset og tre af hendes
medstuderende, som er i gang med en opgave, hvor de skal lave en aktivitet med børnene fra storgruppen.
Camilla vender tilbage i et længere praktikforløb i Vores Børnehave d. 30. juni, som en del af hendes
uddannelse. Desuden har vi haft besøg af Anne-Mette som er pædagogstuderende, hun har sammen med
en lille gruppe børn talt om eventyr. En del af børnene kender Anne-Mette fra hendes tid som
pædagogmedhjælper i huset så der var mange børn der gerne vil hilse på hende.
Lige nu leger vi rigtig meget udenfor, mange børn synes det er dejligt at starte dagen i skolegårdens
morgensol, hvilket giver rig mulighed for at køre på løbehjul, cykler, moon-cars og mange gode
sandkasselege. Jeg oplever at børnene er rigtig gode til at lege på kryds og tværs af køn og alder samt viser
stor omsorg for hinanden. De store er meget opmærksomme på at hjælpe en mindre kammerat, det kan
være både i garderoben, på stuen eller når vi er i legeparken eller i skolegården.

Onsdag i sidste uge var børnehaven inviteret til picnic hos Amilia i anledningen af hun blev 5 år d. 6. maj.
Stort tillykke Amilia.
Rasmus har ligeledes haft fødselsdag sidst i april, han blev fejret på festlig vis med risengrød på bål, gaver
og en meget imponerende hjemmelavet sang til anledningen, som blev sunget af et lystigt kor bestående af
Hanne, Signe, Tinna og mig. Rasmus takkede for sang og gave ved at dele ud af en hjemmebagt brunsvir a la
Fyn.

Ved info-tavlen i gangen ved stuegruppen hænger der en kontaktliste. I må meget gerne tjekke
oplysningerne og de passer. Jeg vil herefter opdatere den og udsende den på mail til jer alle sammen i uge
21.
Vigtige datoer:
Storegruppen skal den 1. juni til 112-dag i Viborg. Signe har lavet et opslag på info-tavlen ved stuegruppen
om arrangementet. Vi har brug for hjælp til transporten, så melde jer gerne ved Signe. Det er et fantastisk
arrangement som arrangeres af Brand og Redning med mulighed for at se på brandbiler, ambulancer og
politibiler, måske hilse på en politihund. En rigtig god oplevelse for de forældre som har mulighed for at
deltage.
Hele børnehaven skal på sommertur til Jægerhytten torsdag d. 9. juni.2016. Børnehaven åbner og lukker
denne dag ved Jægerhytten kl. 6.30 til 16.30. Dagen sluttes af med forældrekaffe. Nærmere information
herom kommer særskilt på info-tavlen ved stuegruppen.
Til sidst vil jeg ønske Elinor og familie stort tillykke med den lille ny baby – vi glæder os til at se lillesøster i
børnehaven.
Rigtig god weekend og pinse til alle - fra Tinna, Signe, Rasmus og Randi

