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Nyhedsbrev oktober 2012.

Kære forældre.

Så har vi hilst efteråret velkommen. Det betyder at I som forældre skal huske
at give jeres børn rigeligt med varmt tøj med.
Da denne tid ofte er ret våd, anbefaler vi thermo- regntøj og thermo
gummistøvler, hat og vanter efter behov, samt varmt/vandtæt fodtøj.
Høsttemaet er veloverstået og vi tager fat på næste emne efter efterårsferien.
Her vil vi beskæftige os med cirkus og er I rigtig heldige, vil I blive inviteret til
en vaskeægte cirkusforestilling:-)
I er velkomne til at tage de flotte solsikker, som jeres børn har lavet med
hjem, ligeledes de som har lavet halmkranse.
OBS!
På mandag d. 1/10 skal vi til Østbirk og se teater. Forestillingen er på
billioteket og hedder "Muldvarpen der kom og gik".
Vi skal med bussen kl 09.05, I bedes derfor aflevere jeres barn SENEST kl
08.45.
Pga. forestillingen er der ikke målmad på mandag, husk istedet en turvenlig
madpakke, da vi spiser ude.

Praktisk information.
I har netop fået tilbud om fotgrafering af jeres barn, fotografen kommer
torsdag d. 4/10 og vi er sat på til fotografering ca. kl 10.00. (Det foregår i
gymnastiksalen)
HUSK af udfyld og aflevere FOTOseddlen, såfremt i ønsker at bestille billeder,
da den er et krav fra fotografen. I er velkomne til at aflevere den fortløbende,
ellers medbringes den på dagen med barnet. Ønske om evt. søskendefoto,
bedes meddeles til personalet da det kræver koordinering med skolen.

HUSK at tilmelde jer vores forældremøde, tirsdag d. 2/10, der er deadline for
tilmelding senest på fredag d. 28/9.
Da vi blandt andet har valg til forældreudvalget/bestyrelsen, håber vi meget I
har lyst til at deltag.

Husk også at udfylde seddlen mht. efterårsferien, vi vil gerne henstille til, at I
melder så ærligt ud som muligt mht. pasningsbehovet, så vi ikke spilder
personaleressourcer. De som har behov for pasning, vil blive spurgt om
hvornår barnet afleveres og hentes.

Vi har desværre måtte tage afsked med vores trofaste og dygtige
rengøringshjælp/vikar Anette, da hun har fået fast arbejde et andet sted.
Vi har kun haft en uge til at finde hendes afløser, men håber det falder på
plads inden længe, så vi kan bibeholde standarten af rengøring i huset.
Vi ønsker Anette held og lykke fremover.

Den gode stol.

I er formodentlig nogle hvis børn har fortalt om vores projekt "den gode stol",
alle børn vil i løbet af efteråret blive sat i "den gode stol" som et led i vores
pædagogiske arbejde med børnene, I vil kunne høre mere om "stolen" og
tankerne bag, på vores forældremøde.
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Afslutningsvis kan jeg fortælle, at vi ved fondsøgning, har været så heldige at
få bevilliget 10.000 kr. af Nordea Fonden, som tilskud til etablering af et
sansemotorisk legetårn og/eller en sansegynge. Vi søger videre i håb om at få
skrabt flere penge sammen, så vi kan få penge nok til at opføre en rigtig sjov
og udfordrende legeplads.
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