Nyhedsbrev – August 2017
Så er vi i gang igen efter en dejlig sommerferie – det er skønt at høre børnene fortælle om deres forskellige
sommerferieoplevelser med familien. De nye ugler har så småt vænnet sig til de nye rum, det har dog givet
et par ekstra ture op og ned af trapperne i forbindelse med tilvendelse af nyt rum/garderobe til morskab
for os alle.
Her efter sommerferien er der 15 børn indskrevet i børnehaven, hvilket betyder at vi har et stille efterår i
forhold til antallet af børn. Mange af jer har spurgt til hvordan det hænger sammen både i forhold til
økonomi og i forhold til personaledækning i løbet af dagen. Som I alle ved stoppede Signe til sommerferien
som led i tilpasning i forhold til at få økonomien til at hænge sammen med færre børn. Rasmus er indtil
februar gået op i tid til 32,5 time pr. uge for at sikre en fornuftig dækning af dagen. Det betyder at der
fortsat vil være 2 personaler på arbejde fra kl. 8 til 15.30 ugens 4 første dage og om fredagen fra kl. 8-15.
Til januar og frem til sommerferien 2018 begynder vi at få børn igen. Vi vil selvfølgelig gerne have flere børn
i løbet af efteråret og i bestyrelse og hos personalet har vi stor fokus på at udbrede kendskabet til Vores
FANTASTIKE Naturbørnehave gennem flyer, åbent hus arrangementer, Facebook og avisomtaler, men vi er
meget lydhør over for andre muligheder så har du en god ide til et tiltag, som kan tiltrække flere familier til
børnehaven så sig endelig frem.
Lidt om uglerne
Hos de nye ugler arbejder vi, ligesom sidste år, ud fra belonging, being and becoming tankegangen, hvor vi
først arbejder med, at sikre et godt fællesskab, hvor alle er trygge. Når det er på plads begynder vi at gøre
børnene klogere på dem selv, deres følelser og at mærke grænser, for til sidst at øve det med at være i
skole, sidde stille og lave bundne opgaver. Som noget nyt vil du på døren ind til Uglestuen finde en
aktivitetsplan for uglerne, så du kan følge med i hvad der er planlagt, ligesom du finder en overordnet
beskrivelse af hvordan hele året planlægges. Der kan ske ændringer/udskydelser i forhold til
aktivitetsplanen, men den giver et overblik over hvad der skal ske i den kommende tid, for vi skal nok nå
igennem det hele.
Tillykke med børnehaven og til Tinna Kvistgaard
Tak til jer alle sammen for jeres deltagelse i fredags, det var en skøn dag for os alle. Helårs kælkebakken
blev indviet af en modig Ulrik Wilbek og efterfølgende flittigt brugt af børnehavebørn og dagpleje. Tak for
de mange flotte gaver til børnehaven de er højt værdsat hver og en.
Stort tillykke til Tinna med 10 års jubilæet, som var godt besøgt af børn, forældre, by, tidligere kollegaer og
familie om eftermiddagen til kaffe og kage. Tusind tak for det kæmpe stykke arbejde mange af jer gjorde i
løbet af uge med at få skolegård, legepark og flagstang m.m. klar så det så indbydende ud.
Nordea-Fonden
Lige før sommerferien søgte jeg Nordea fonden om tilskud til en tur for børn og voksne. Den er blevet
imødekommet med det fulde ansøgte beløb kr. 5.000. Med støtten er det blevet muligt at lave en tur til
Naturskolen i Hald, hvor vi skal rundt i området med Naturvejleder Michael Winther. Turen kommer til at

foregå fredag d. 8. september, alle skal være i børnehave senest kl. 8.30 og vi forventer at være hjemme
igen kl. 16.00. Transporten til og fra Hald sker med Mortens Busser som henter os her ved børnehaven.
Tema i september - Høst
Uge 36 står i naturens tegn. Børnehaven er tilmeldt naturens dage 4-8. september, hvor vi har valgt at
sætte fokus på høst i ugens 4 første dage. Torsdag med den helt store høstfest sammen med dagplejen,
hvor vi laver grøntsags suppe af forskellige afgrøder. Hvis I derhjemme eller hos bedsteforældrene har
noget i urtehaven som vi må få, modtager vi gerne forskellige grøntsager, frugt og bær eller lignende som
så vil indgå i vores høstfestmenu torsdag d. 7.9.
Vi er så småt begyndt allerede med høst forberedelserne. Til morgensamling torsdag har vi talt om høst.
Høst kan være kornet på marken, men også alt det der er spiseligt i legeparken. I sidste uge samlede vi
hasselnødder fra hasseltræet i legeparken, onsdag samlede vi ærterne fra som nu er lagt til tørre så de kan
sås til næste forår. Torsdag blev der lavet syltetøj på bål af bær fra Magnus´ bedsteforældre og fra Frejs
have. Mirabellerne og hyben er ved at være modne, de spise ligeså hurtigt de falder ned fra træerne. Til
samlingerne synger vi høstsangen, den er ikke glemt fra sidste år og det varer nok ikke længe før I forældre
går og synger: bom bom tromme tromme, bom bom tromme tromme slå på tamburin; -)
Forældremøde i september
Onsdag d. 27. september kl. 19-21 er det forældremøde i børnehaven, kom og hør hvordan det går i
hverdagen og om det pædagogiske arbejde vi lave sammen med jeres børn. Tinna, Rasmus og jeg vil
fortælle jer om svalerne, uglerne og de pædagogiske lærerplaner og I har mulighed for at stille spørgsmål
eller kommen med forslag til dagligdagen i børnehaven. Hvis vi er heldig kan vi måske lokke nogle ugler og
svaler til at bage en kage til kaffen.
Arbejdsweekend
I efteråret er det arbejdsweekend d. 28-29. oktober så kryds allerede nu i kalenderen. Kasper er den nye
tovholder og vil i samarbejde med Randi lave en list over opgaver til weekenden. Hvis I bemærker noget
som trænger til en kærlig hånd eller reparation så sig til. Der hænger en liste på svalestuen med opgaver I
er velkommen til at kigge igennem og evt. komme med tilføjelser.
Fødselsdage i august
Tillykke til:
Randi som blev 41 år d. 11. august
Filippa som blev 4 år d. 17. august
Maja som blev 4 år d. 24. august
Sofia som bliver 4 år d. 31. august

Nøgler til børnehaven
Husk at alle har mulighed for, at få en nøgle til børnehaven, så hvis nogen endnu ikke har fået udleveret en
nøgle så sig frem. Nøgle skal afleveres retur når ens barn stopper i børnehaven såfremt man ikke er
medlem af børnehavekredsen. Nøglen til børnehaven bruges også til skuret i legeparken og garagen i
skolegården. Husk altid at låse døren efter dig.
Sensommerhilsner fra
Tinna, Rasmus og Randi

