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Nyhedsbrev Marts 2013.
Kære forældre.
Vores emneperiode om ”mig og verden”, med besøg ind i kinesisk kultur, har været en stor succes. Børnene
har igen udvist stor interesse og lyst til, at deltage i de kreative tiltag der har været. Turen til Asian Gourmet
i Horsens gik helt fantastisk, børnene var SÅ SØDE OG DYGTIGE, det var en fornøjelse at vise dem frem i
byen og alle havde en festJ

Så skal der tankes op :-)

Snart nærmer påsken sig og ugerne op til påskeferien, laver vi en masse kreative påskeaktiviteter. Husk at
afkrydse behov for pasning i dagen op til helligdagene – se tavlen!
I vil ligeledes modtage en kuvert med et gækkebrev, som jeres barn har lavet. Vi håber I, i samråd med
jeres barn, vil sende brevet til den, som han/ hun syntes fortjener brevet.
Vi runder påsken af, med forældrekaffe fredag d. 22/3 kl. 13.30-15.00, hvor vi håber I har lyst til at deltage.
Interesserede som kunne have lyst til at medbringe en kage, kan skrive sig på den seddel, som kommer på
tavlen snarestJ
Vi har netop taget afsked med Birgit Nielsen, som har afsluttet sin praktik. Birgit har sagt ja til, at fortsætte
som vikar og vil blandt andet være i huset, hver onsdag frem til 1. maj, hvor vi siger farvel til
førskolebørnene.
Birgit Grove bliver raskmeldt om få uger og det er med stor glæde, for både store og små, at vi får Birgit
tilbage på fuld styrke igenJ Det betyder også, at vi siger farvel til Mary Ann, som har hjulpet os i perioden
hvor Birgit har været sygemeldt. Der skal lyde en stor tak til Mary Ann, for hendes indsats særligt med
førskolegruppen.
Birgit G overtager igen førskolegruppen, vi vil ligeledes genoptage cykelturene, hvilket I vil høre nærmere
om. Der udover vil førskolegruppen begynde at besøge SFO’en fast en gang om ugen. Alle forældre til
førskolebørn, inviteres til en samtale i slutningen af marts.
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Når personalegruppen igen er intakt, genoptages den lange turdag om tirsdagen. I den forbindelse vil vi
gerne minde jer på, at medbringe tur-venlige madpakker – altså ingen yoghurter, frugt som skal skrælles,
madder som skal smøres, eller andet mad som behøver særlig håndteringJ
Som I nok har opdaget, har børnehaven fået nyt legetøj. Vi var heldige at modtage en fond ved Brædstrup
Humanitær Forening, hvor vi søgte midler til indkøb af motorik legetøj. Børnene er helt vilde med vores nye
klodser og der bliver bygget, samlet, hoppet, rullet osv.

Vi har den seneste tid haft en stigende tendens til, at flere børn ”overfalder” andres forældre, når de skal
hente deres barn, med ønske om at få lavet en legeaftale. Det er en tendens der smitter og vi syntes det
har taget overhånd. Vi har derfor valgt at italesætte overfor de pågældende børn, at de IKKE skal kontakte
andres forældre med ønske om at lege, men derimod tage den med deres egen mor og far.
For at understrege, at vi bestemt understøtter det, at børnene ønsker at lege sammen i deres fritid. Vil vi
gerne indføre et nyt tiltag. I vil derfor modtage et skema, som vi ønsker udfyldt med billede. Når alle har
returneret skemaet, vil vi lave en mappe til hvert barn, med en kopi af alle børnenes skemaer.
Herefter ligger vi op til, at legeaftaler laves privat. Vi beder jer tage hensyn til de pågældendes familiers
ønske, f.eks. i forhold til hvornår man ønsker at blive kontaktet.
Vi håber I vil tage positivt imod vores ide.
Helle

