Nyhedsbrev okt.+ nov.

Bestyrelsen
Som tidligere nævnt i referat består bestyrelsen af:
Joan (Daniel)  formand
Kristine (Mads og nu også Johan)
Dieter (Astrid)
Anders (Oliver og snart Freja)
Christina (Karoline). Christina var beklageligvis faldet ud af referat. Hun
bor med Heine i Østbirk og har udover Karoline, Emilie og Vik(c)toria.
Christina har pt. barselsorlov og arbejder ellers som ingeniør.
Jeanett (Storm) – suppleant.
Denne bestyrelse har netop haft sin ilddåb med arrangement af
”Allehelgensfest”. Det var en rigtig hyggelig aften med levende lys,
suppe, hyggesnak og glade, legende og larmende børn. Vi har fået
mange positive tilbagemeldinger om en dejlig og godt arrangeret aften.
Tak for det.

Temauger
Vi har afsluttet vores temauger om biler/køretøjer. Det var 3 rigtig
dejlige uger, hvor vi oplevede mange sjove ting. Så på asfaltmaskiner,
fik besøg af militærlastbil, tømmerlastbil, 4hjulstrækker og dæklastbil.
Så det skortede ikke på store maskiner. Vi har læst og sunget om biler
og nogle af drengene lærte endog at klippe med saks, fordi det pludselig
gav god mening, når man skulle klippe ”seje” biler ud. Og tak for jeres
store opbakning med at komme med efterspurgte ting.

Bedsteforældredag
Vi glæder os meget til den traditionsrige ”Bedsteforældredag” på fredag.
Vi har fået mange tilsagn, men mangler nogle, så gi’ endelig besked,
når I ved noget. Der skal jo nødigt være for få æbleskiver.

Garderobe
Vejret er noget skiftende vådt og indimellem råkoldt, så tiden er inde til
at medbringe flyverdragt, overtræksbukser, vanter og masser af tørt,
varmt tøj, altså en opdatering af garderoben.
Og husk venligst at tjekke den fine udendørsknage for jeres børns tøj.

Nye børn
Siden sidst har vi modtaget et nyt barn. Det er jo Johan, Mads’ lillebror,
som startede pr. 01.11.14. Velkommen til ham og hans velkendte
familie.
Næste barn der starter, kender vi også, det er Freja, Olivers lillesøster,
som starter 01.01.15 osse velkommen til dem.

Julemåned
Vi har færdiggjort planen for december måned og den vil snart blive
offentliggjort på opslagstavlen.
Alle børn får på skift en lille, fræk nisse med hjem og så må vi se, hvilke
løjer de laver lige præcis hjemme hos jer. Børnene plejer at gå meget
højt op i, når deres historie bliver læst op. Så forældre på med fantasi
vanten.

Skolebørnsgruppe
Vi har startet skolebørnsgruppens aktiviteter. I år er der 5 børn.
Mandag morgen med til morgensamling på skolen med Truller.
Mandag over middag skoleting med Nanna.
Onsdag over middag skoleforberedende ting med Nanna.
Tors. eller fre. aktivitet med Birgit B. og Heidi.
Så må de også være klar til skole, når den tid kommer!

Personalesituationen
Nanna går fra på barsel lige op til jul og vi ønsker hende al held og lykke
og glæder os til at få hende tilbage.
Vi er i fuld sving med at finde hendes afløser og holder samtaler i
morgen d. 24.11.14 og håber på en god substitut.
Joan er med til samtalerne som rep. for bestyrelsen.
Birgit Grove har plejeorlov på ubestemt tid og vi glæder os til, at hun
kommer tilbage. Imens har IngeLise hendes timer – dejligt, hun kender
børnene rigtig godt.

Ønske
Lidt tidligt, men I ønskes en rigtig dejlig jul og et godt nytår.
Fra "Det venlige Personale"

Med venlig hilsen
Vestbirk Naturbørnehave
www.vestbirknaturbornehave.dk

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan det afmeldes via dette link:
Afmeld...

