Nyhedsbrev – Januar/februar 2019
Vi er nu kommet godt i gang med 2019. Vi vil i årets første måneder sysle med små kreative produktioner i
forskellige materialer, ofte er det børnene selv som får en god idé som vi vokse følger op på eventuelt med
et lille tvist. I gangen til svalestuen hænger der billeder af børnene foran deres hoveddør med overskriften:
Her bor jeg, samt de første tegn på at fastelavn nærmer sig med flotte masker pyntet med glimmer og fjer.
Både billeder og masker er børneidéer som har udviklet sig af en samtale mellem to børn eller mellem et
barn og en voksen. I februar vil vi lave pynt til vores fastelavnsris, samt forberede os til årets fastelavnsfest
som er den 28.2, hvor vi skal slå katten af tønden og slutte af med forældrekaffe. Som med alle andre
fester, er der mange forberedelser, blandt andet skal der bages fastelavnsboller og males en tønde.
I februar vil I også møde et nyt ansigt, nemlig Louise, som skal være vikar for Tinna mens hun holder en
velfortjent ferie med familien i Thailand. Louise vil i møde første gang tirsdag d. 5. februar. Louise bor i Sdr.
Vinge med sin mand og to små børn. Louise har siden oktober været ansat i et vikariat i Nørreå Børnehus i
deres vuggestue. Jeg håber I vil tage godt imod Louise.
Uge 7
I forhold til uge 7, skal I have mange tak for jeres tilbagemeldinger. Det betyder rigtig meget i forhold til
planlægningen. Børnehaven vil I uge 7 derfor åbne kl. 7.30 til 16.00 mandag til onsdag. Husk at der er lukket
torsdag og fredag. Mandag besøger vi Naturvidenskabens Hus og tirsdag skal vi på dyrejagt på Bjerringbro
Bibliotek, vi går derfor fra børnehaven kl. 9.10 og er hjemme igen kl. cirka 13.30. Onsdag hygger vi med at
lave vores egen pizza til frokost, derfor kun en lille madpakke denne dag.

Vores Naturbørnehave barsler med en vuggestue
Som mange af jer sikkert ved, er der godt gang i dagplejen i byen, der er fyldt op hos både Else og
MarieHus, helt frem til maj 2020, det er jo bare herligt. Vores Naturbørnehave har derfor i starten af januar
sendt en ansøgning til Viborg Kommune med ønske om at oprette en vuggestuegruppe normeret til 10
børn. Med en vuggestue forventer vi at kunne tiltrække flere familier fra både Bjerringbro og Ans, dermed
sikrer vi vores dejlig børnehave en større tilgang af børn fra 0 år til skolealderen.
Børnehavens ansøgning blev behandlet i Børn og Unge udvalget tirsdag d. 29. januar 2019. Her besluttede
Børn og Unge udvalget, at man vil indstille til Byrådet at oprettelsen af vuggestue i Vores Naturbørnehave
godkendes med virkning snarest muligt. Den endelige godkendelse sker på byrådsmødet torsdag d. 28.
februar 2019. På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at såfremt oprettelse af vuggestue godkendes
af byrådet, vil det pr. 1.4.2019 vil være muligt at gå i vuggestue i Sahl, som en del af Vores naturbørnehave.
Det er derfor allerede nu muligt at indskrive sit barn til en plads i den kommende vuggestue.

Ny pædagogisk læreplan
I 2019 vil vi på personalemøderne have fokus på udarbejdelse af en ny pædagogisk læreplan. I sommeren
2018 blev der vedtaget en ny dagtilbudslov, hvor der er lavet væsentligt ændringer i forhold til
børnehavens nuværende pædagogiske læreplan. Ifølge loven skal den nye styrket pædagogiske læreplan
være fuldt ud implementeret senest juli 2020. Det er en spændende proces, hvor der også lægges stor vægt
på forældresamarbejde og lokal forankring.

Facebook
Husk endelig at dele børnehavens opslag, I er vores bedste ambassadører for at bringe budskabet ud om
vores dejlige børnehave.
Sprog – 3 små fif
I uge 6 vil i på jeres barns rum kunne finde et lille postkort med information om barnets sprog. På
www.viborgbib.dk/tresmaafif kan I se den tilhørende film.

Sæt kryds i kalenderen
Musikalsk legestue i Sahl Kirke starter op 1. februar og frem til 12. april, hver fredag kl. 10.00
Fastelavn torsdag d. 28.02 med forældrekaffe om eftermiddagen fra kl. 14
Sommerfest i legeparken d. 24. maj kl. 17-20
Børnehavens årlige sommertur til Jægerhytten d. 28. juni med forældrekaffe fra kl. 13.30

Fødselsdage
Tillykke til Noah, som blev 4 år d. 10. januar.

Tak for denne gang
Torsdag d. 17. januar var dagen hvor vi skulle sige farvel til Louise som har været i praktik i børnehaven
siden august 2018. Vi ønsker Louise al mulig held og lykke og håber hun bliver glad for sit nye praktiksted.
Børnene havde selvfølgelig lavet en fin kop som et minde om hendes tid i børnehaven.

Mange hilser fra
Rasmus, Tinna og Randi

