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Nyhedsbrev Vestbirk Naturbørnahave november 2012.
Kære forældre.
Som I alle nok har bemærket, er vi i fuld gang med årets sidste emneperiode
nemlig CIRKUS:-) Det har været en fornøjelse, at se børnenes iver og
interesse for at bidrage til festlighederne. Vi glæder os meget til at byde jer
alle indenfor, til den store cirkusforestilling på fredag d. 2/11.
Hvert barn vil når de bliver hentet på fredag, have en pose hængende i
garderoben, med tøj til cirkusforestillingen. nogle vil sågar være sminket:-) Vi
vil meget gerne om jeres hjælp, ved at I forældre klæder børnene på
hjemmefra - det gør ventetiden kortere inden forestillingen kan begynde.
Vi satser på alle er klar, så forestillngen kan begynde ca 15 min efter I alle er
ankommet, vi håber I kan bruge ventetiden, til at få sludret med sidemanden.
Jeres medbragte mad til buffeten, kan I stille på bordene langs væggen. Vi er
sikre på I er fantasifulde og finder på retter, som enten kan spises kolde eller
lune, da der ikke vil være mulighed for, at holde maden varm til efter
forestillingen er slut. Der er ingen køkken faciliteter til rådighed så HUSK SERVICE SAMT DRIKKEVARE (ALKOHOLFRI) TIL EGET FORBRUG.
Vi håber I alle vil hjælpe med oprydning af borde/stole mv. når festlighederne
er forbi.
Vi kunne rigtig godt bruge et par frivillige, som har lyst til at hjælpe med at
dække op inden vi starter, eks. i forbindelse med afhentning af jeres barn??.
Det vil kun tage ti minutter af jeres tid, hvis der er et par stykker der melder
sig.
Sidst men ikke mindst, vil vi rose jer for den flottet tilslutning, ALLE familier
kommer så vi bliver rigtig mange:-)

Nyt fra huset.
Vi vil gerne byde velkommen til Mary Ann, som er vikar for Birgit G, der er
sygemeldt de kommende uger. Børnene har taget rigtig godt imod Mary
Ann og vi glædes over samarbejdet.
Samtidig skal vi byde Nete på snart 5 år - og hendes forældre, velkommen her
i Vestbirk Naturbørnehave. Nete kommer fra en børnehave i Horsens, men er
for nylig flyttet til Vestbirk. Vi glæder os til at tage imod endnu et nyt barn
her i børnehaven. Også her ser vi frem til samarbejdet.

Forældreudvalg.

Det nyvalgte forældreudvalg er nu godt igang, de vil efter nytår blandt andet
skulle forholde sig til, husets nyskrevne pædagogiske handleplaner, planlægge
kommende forældre arrangementer, samt efter eget ønske arbejde med nye
forslag til de nuværende politikker, herunder blandt andet, kost- og
fødselsdagspolitikkerne.
Husk at I som forældre har mulighed for, at komme med gode råd, ønsker og
drømme for fremtiden til udvalget. Konkrete ønsker eller spørgsmål vil blive
vendt ved næst kommende møde.

Pædagogiske dage.
Som de fleste af jer formodentligt har læst på infotavlen, har vi planlagt to
pædagogiske dage i november måned.
Ideen er udsprunget af, at vi skal have revideret/omskrevet husets
pædagogiske handleplaner. Det er en lang proces som vi har besluttet hele
personalegruppen skal have ejerskab i. Derud over vil vi planlægge det
kommende års emneperioder og meget andet.
Vi håber I forældre vil forholde til vores spørgeskema, (på infotavlen) i forhold
til behov for pasning fredag d. 26/10. Det giver os et bedre billede af, hvor
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mange forældre der er brug for, som "børnepassere" over middag.

Tilsyn fra Kommunen.
Som de af jer der deltog ved vores seneste forældreaften ved, har vi haft
tilsyn fra kommunen. Her skulle der blandt andet tages stilling til om vores
nuværende ordning mht. ferielukket kunne fortsætte.
Heldigvis var det ikke noget problem, hvilket betyder at vi fortsætter med
vores nuværende ordning. Årsplanen for 2013, vil være tilgængelig på
hjemmesiden senest 1. januar 2013.

Afslutningsvis vil vi igen opfordre kraftigt til, at I tjekker jeres børn for
lus....og for de af jer, der har gjort det - bedes I gøre det igen:-)
Det er vigtigt at læse vejledende anvisninger, i hvordan man kæmmer korrekt,
det er ikke nok at efterse hovedbunden!
Finder man levende lus i håret, skal barnet vaskes i luseshampoo, inden
barnet kan komme i institution.
Vi får fortsat nye tilfælde og nu skal vi de kræ til livs!!!
Husk også at sende indbydelser ud til bedsteforældredag, jo før jo bedre:-)
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