Nyhedsbrev juni 2013
Kære forældre
Så blev det juni, og sommeren står for døren, og vi vil gerne starte med at byde Martin og hans
familie velkommen i vores børnehave.
Ligeledes skal vi sige velkommen til Kate som har fået Helles timer frem til sommerferien, børnene
har allerede taget rigtig godt imod hende, så det er dejligt.
Vedr. ledersituation
Vi har afholdt samtaler og det var et enigt ansættelsesudvalg der valgte at pege på Lene Lilmöes,
som flere af jer også kender ovre fra skolen, som Truller.
Truller har mange års erfaring både fra børnehave og som leder. Vi ser frem til det kommende
samarbejde som starter 1. august. Indtil Truller indtræder stillingen er det os, (det faste personale)
der på bedste vis prøver at få enderne til at mødes J
Lågen
Det er yderst vigtigt at jeres børn ikke får lov at kravle op og åbne lågen når I skal hjem. Må de det
sammen med jer, tror de også at de må når I ikke er her. Vær sød at hjælpe os med det, tak.
Vi har sat en seddel op nede ved lågen så vi kan hjælpe hinanden og børnene med at huske på, at
det kun er de voksne der åbner og lukker lågen.
Emneuge
Vores emneuge om venskaber er færdigt (næsten, der klippes og klistres stadig J) og det har
været en rigtig fin proces, vi har talt meget om hvad en god ven er, og hvordan man selv er en god
ven. Emnet er en naturlig del af hele barnets børnehave liv, her er man jo en del af et større
fællesskab og det kræver gode venskaber.
Legemappe
Mange af jer har afleveret sedler til legemappen som har været omtalt i nyhedsbrevet for april,
den oprindelige ide var at alle skulle have en legemappe med hjem. Men da dette både vil blive for
tids- og omkostningsmæssigt krævende, har vi besluttet at lave en mappe og den ligger i pulten,
forhåbentlig til gavn og glæde for alle.

Hyttetur
Nu nærmer tiden sig hvor vi skal på hyttetur, og vi glæder os rigtig meget. Vi kan dog mærke at
flere af jer forældre har nogle bekymringer i forhold til jeres børn og det at overnatte. I må meget
gerne komme og få en snak med os, så vi få sat ord på hvad der bekymrer jer, og sammen finde
den bedste løsning for jeres barn.
Alle de praktiske ting vedr. turen, mødetid, adresse, program mv. er lige på trapperne.

Børnenes garderober
Da vi indimellem oplever, at et barn mangler skiftetøj eller tøj passende til vejret, må I meget
gerne tjekke at jeres barn garderobe indeholder følgende:
-

Overtøj passende til årstidens vejr som: jakke, fleecetrøje, sandaler, løbesko mv.
Regntøj & gummistøvler.
Skiftetøj fra inderst til yderst, og gerne rigeligt af det! (Gerne mange strømper J)
Turtaske.

Da børnehaven kun har en begrænset mængde skiftetøj til rådighed, oplever vi ofte at barnet
bliver nødt til at låne af de andre børn, fordi det ikke selv har noget/nok skiftetøj med.
Sommerferiepasning
Det varer ikke så længe inden sommerferien banker på døren, og børnehaven holder lukket i
ugerne 28-29-30. Hvis der er nogle der mangler at skrive sig på til ugerne 27-31 og 32, må de
meget gerne gøre det, så vi kan planlægge normeringen.
Solsejl
Vi har været så heldige at Anna Les far Anders og Daniels far Eilif gerne vil sætte vores solsejl op
over sandkassen, så det bliver rigtig dejligt med lidt mere skygge ude på legepladsen.
Ps. Nyhedsbrevet denne måned bliver uddelt i børnenes rum, da vi ihærdigt forsøger at få den itkyndige oplært udi hjemmesiden mv.
Rigtig dejlig juni måned J

Hilsen Personalet.

