Nyhedsbrev januar 2012.
Så nærmer vi os julen og dermed også afslutningen på dette år.
Vi vil i den forbindelse gerne ønske jer alle, en rigtig glædelig jul, samt et lykkebringende nytår. Jeg vil på
vegne af hele personalegruppen, gerne takke alle for det forgangne år, vi glæder os til at tage hul på endnu
et, sammen med jer og jeres skønne børn.
Det er med glæde, at jeg i forbindelse med Heidis opsigelse, kan meddele, at vi har ansat en ny pædagog
som starter mandag d. 2. januar 2012.
Hun hedder Birgit grove og har arbejdet som pædagog, ved Bakkelandets Friskole, siden dennes opstart i
2003, både i SFO’en, vuggestuen og børnehaven. De seneste år i Bakkelandets Bondegårdsbørnehave, som
hun har været med til at starte op.
Birgit har stor erfaring i, hvordan man pædagogisk, kombinerer børn og udeliv, i og med at hun kommer fra
en børnehave, hvor børnene er udendørs 90 % af tiden. Ligeledes har hun forestået førskolearbejde
gennem flere år og vil derfor naturligt overtage Heidis funktion, som den primære i arbejdet med vores
førskolebørn.
Birgit vil ligeledes blive tilknyttet som kontaktpædagog, for nogle af de mindste/nyeste børn og ligeledes
afholde samtaler mv. Hun er ansat 22 timer/ugen.
Vi tager afsked med Heidi d. 22. dec. og ønsker Heidi alt held og lykke med det nye job.
Anette som gør rent for os, er også så heldig, at have fået fast arbejde. Hun har dog valgt (på forsøgs basis),
at blive hos os og supplerer hendes nye job, med de timer hun har her. Vi er MEGET glade for denne løsning
og håber det ikke bliver for mange timer for hende.
Da vi var så heldige at vinde en dag med ”Heksen Esmaralda”, med vores bidrag til Syng Dansk- dagens
konkurrence, i Horsens Kommune. Har vi en enestående forestilling i vente til januar☺. Heksen Esmaralda
kommer onsdag d. 18. januar og laver sjov og ballade med børnene. Arrangementet bliver afholdt i
gymnastiksalen.
Afslutningsvis vil jeg gerne klarlægge retningslinjerne for, forsikring at børn i daginstitutioner, i Horsens
Kommune. Der har været usikkerhed om, hvorvidt/hvordan, barnet er forsikret kommunalt – det er barnet
ikke.
Det vil sige, at man som forældre, bør fuldtids- ulykkeforsikre ens eget barn, i tilfælde af, at der sker skade
på barnet i børnehaven, inden for børnehavens åbningstid. I tilfælde af tandskader er barnet fortsat sikret,
via den kommunale tandpleje frem til barnet er 18 år.
Husk også vores udvidede åbningstid pr. 1. januar. hvor vi har åben til 16.45 mandag til torsdag og 16.15 om
fredagen.
Rigtig glædelig jul og godt nytår☺
Helle.

