Nyhedsbrev maj 2012.
Kære forældre.
Først skal der lyde et stort tak for en fantastisk forårsfest, sikke et fremmøde – dejligt I møder så
talstærkt op når vi inviterer.
Så skal vi byde velkommen til vores to nye børn, Sofia som er lillesøster til Mathilde og Mikkel
som er lillebror til Sofie. Det betyder vi har 26 børn, efter vi har sagt farvel til vores 6 kommende
skolebørn.
Der er (pt.) i indeværende år, ikke flere nye på vej ind, så det er nu I som forældre, skal hjælpe os
med at sprede det gode rygte, så vi kan opretholde børnetallet i vores lille børnehave.
Lotte vores praktikant har desværre fået afslag på, at få sin praktik hos os forlænget...det er vi
utrolig kede af og vi må derfor sige farvel på onsdag d. 16/5, hvor Lotte har sidste dag.
Husk vi har lukket fredag d. 18/5 , dagen efter Kr. Himmelfartsdag.
Som I er nogle der har bemærket, var der på års- planen påtænkt en bondegårdstur her i uge 19. Det
er desværre ikke lykkes os at finde et passende sted, men vi arbejder på det og holder fast i at
afvikle udflugten snarest.
Der vil ligeledes i nær fremtid, blive planlagt to ture til Bygholm Park, information med dato følger.
Vi har som bekendt en treårig tilladelse til, at drive børnehave med vores nuværende beliggenhed.
For at der ikke skal herske nogen tvivl, har det intet med vores driftsaftale at gøre, det er to
tilladelser uafhængigt af hinanden. Det er udelukkende vores beliggenhed på lejet jord der skal
genansøges om at forlænge.
Vi har i bestyrelsesregi (skoles bestyrelse) besluttet, at vi i tilfælde af afslag på forlængelse af vores
lejekontrakt, bliver nødt til at have en plan B.
Vi har derfor nedsat et udvalg med det for øje, at finde andre mere permanente lokaliteter, som et
alternativ til vores nuværende lokaler og beliggenhed. Udvalget bastår af Karsten (skoleleder),
Helle (børnehaveleder), Marianne (bestyrelsesformand) og Dorthe (souschef på skolen).
Da vi er i organisation med Friskolen, er det en vigtig prioritet for os alle, at vi forbliver tæt på
hinanden, det vil derfor ikke komme på tale, at børnehaven flytter ”langt” væk – vi forbliver i
Vestbirk eller omegn.
Har I som forældre indsider viden/kendskab, til alt fra nedlagte landbrug til salg, salgsmodne
byggegrunde eller lignende, tager vi med glæde imod ideer og tips.
I vil som forældre løbende blive informeret om udviklingen og I skal vide jer sikre på, at der vil
blive lagt mange kræfter og stor interesse i, at finde det helt rigtige sted at drive børnehave fra.
Vi vil gerne bede jer forældre venligt om, at være bedre til at holde orden og rydde op i jeres barns
garderoberum ved afhentning. Det er ikke personalet eller rengøringens opgave, at stille/hænge
fodtøj/overtøj mv. på plads ved lukketid.
Vi henstiller ligeledes til, at I som forældre tømmer barnets rum HELT om fredagen, det giver bedre
mulighed for, at få rengjort garderoberne ordentligt til weekenden.
Husk også at smøre jeres børn med solcreme (på dage med sol), personalet smører børnene over
middag. Der er indkøbt nyt solsejl, som skal monteres hen over sandkassen, men husk solhat til de
børn som har særligt behov for skygge.

Vi vil frem til efteråret, hvor førskole- arbejdet igen starter, genoptage vores musik-kuffert aktivitet,
det vil som tidligere blive mandag og onsdag eftermiddag, hvor børnene deltager på skift.
Hold øje med tavlen, hvor I inden længe vil kunne skrive jer på forskellige arbejdspunkter, til vores
kommende arbejdsdag lørdag d. 2. juni fra kl. 10.00-14.00. Vi håber på flot fremmøde.
Afslutningsvis vil jeg igen påminde jer, som ikke har nået det, at tilmelde jer fremtidige
nyhedsbreve på email via vores nye hjemmeside.
Denne gang blive brevet omdelt som vanligt – dog kun pga. manglende internet forbindelse:-)
Glædelig forår til alle:-)
Helle

