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Nyhedsbrev Jan/feb 2013 Vestbirk Naturbørnehave
Kære forældre.
Så har vi taget fat i det nye år,
vinteren er over os og vi må derfor
understrege vigtigheden i, at give
jeres barn rigeligt med varmt tøj
på/med i børnehave.
Børnene må i denne tid gerne
bedbringe egen kælk, dog uden
snor.
Vi vil ligeledes bede jer forældre
om, at tage fodtøjet af på måtten i
garderoberne, samt bruge den
indgang hvor jeres barn har
garderobe, så vi undgår våde og
beskidte gulve i opholdsrummene.
ALTSÅ INGEN GENNEMGANG FRA
GARDEROBERNE MED FORTØJ PÅ!
Vi afholder fastelavnsfest i
børnehaven fredag d. 8/2 kl.
10.00 og håber selvfølgelig rigtig
mange af børnene har lyst til, at
komme udklædte tiil festlighederne.
Igen i år er vi så heldige at Anayas
farmor bager fastelavnsboller til alle
mand - mange tak for det:-) Mon
ikke også der falder noget ud af
tønderne.....
Vi slår katten af tønden udenfor på
legepladsen, så det varme tøj skal
også med den dag.
Velkommen til Smilla og Mads som
er startet 2.januar, begge børn er
faldet godt ind i gruppen og trives.
Pr. 1. februar siger vi velkommen til
Gustav og Daniel begge drenge
fylder tre år i februar. Velkommen
til dem og deres familier.
Inden udgangen af januar, vil I alle
modtage en årskalender, hvor I kan
se datoer på kommende
arrangementer, samt enmerne for
de næste emneperioder. Den vil
blive omdelt så snart den er færdig.
Husk at vi altid står klar til, at
modtage gode ideer til eventuelle
emneperioder, gerne koblet med en
tur ud af huset. Ligeledes skal I
endelig henvende jer til
forældreudvalget, med ønsker til
forskellige arrangementer mv.
Som også nævnt i seneste
fredagsnyt, får vi Mary Ann tilbage i
personalegruppen tre dage om
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ugen. Hun skal supplere vores
pædagogiske arbejde, de
kommende uger frem. Mary Ann vil
blandt andet få ansvar for
førskolearbejdet, derud over vil hun
varetage husets almene
pædagogiske opgaver, på lige fod
med vi andre.
Vi glæder os over, at kunne bruge
en kompetent pædagog, som er
kendt i huset og som børnene er
trygge ved.
Birgit (3) som er i praktik via
jobcentret, er fortsat i huset frem til
1 marts.Vi glæder os over den høje
nomering og håber I også vil kunne
mærke overskudet i hverdagen.
Vores projekt "ny børnehave" er i
fuld gang, tegningerne af
ombygning/tilbygningen af Søvejen
3 (huset i vores baghave), ligger nu
klar, som et udgangspunkt for et
møde med banken. Vi håber
selvfølgelig de er klar på at låne os
en masse penge, så vi kan
realiserer vores drømme.
Tilladelsen til at drive børnehaven
fra Søvejen 3. er på plads med
kommunen, så vi er kommet rigtig
langt i processen.
Alle forældre til kommende
skolebørn, bliver i februar/marts
indbudt til en samtale hvor vi taler
skoleparathed. Førskolegruppen
arbejder flittigt og motiveret, det er
en god ide at I som forældre,
spørger ind til det som gruppen
laver, det giver ofte grundlag for en
uddybende snak om emnerne.
Der vil ligeledes ligge
midtvejssamtaler for størstedelen af
alle årgang 09 børnene i maj
måned.
Afslutningsvis ønskes alle I som har
ferie i uge 7, en rigtig dejlig ferie.
For de af jer som er knap så
heldige, står vi klar til at modtage
jeres børn, til en stille og hygggelig
uge. Er der ændringer i jeres behov
for pasning, bedes I meddele det til
personalet.
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