Nyhedsbrev
Klargøring og flytning.

Så skete det endeligt. Vi har fået vores nye lokaler og er meget glade for dem.
Børnene tog lynhurtigt de nye omgivelser til sig. Et enkelt barn var dog
bekymret for, om det nu osse var de samme voksne, der fulgte med eller om de
osse var helt nye. Hertil kan vi sige, jo  vi er de samme.
Vi vil gerne takke for den helt fantastiske opbakning til hele projektet. Rigtig
mange deltog i arbejdslørdag d. 2 aug. Her blev der opsat hegn, gjort meget
grundigt rent efter håndværkerne, flyttet garderober, sæbet møbler af og flyttet
over, pudset vinduer, flyttet legetøj osv.
Så vi kunne tage lokalerne i brug den efterfølgende mandag. Vi må sige, at her
løftede vi i flok og det var dejligt at deltage i.

Aktivitetsdag ved søerne

Lørdag d. 16 aug. deltog vi i aktivitetsdag ved Vestbirksøerne i et PR fremstød.
Vi havde bod sammen med skolen. Vores aktivitet var "ansigtsmaling" og der
blev malet igennem. Desuden kunne man skyde dåser, malet af vores børn,
ned. Vi serverede kager til folk og snakkede og fortalte om vores inst. Alt i alt en
dejlig dag og hyggeligt at mødes på den måde. Vi deltager igen næste år.

Officiel indvielse+ middelalderfestival

Så oprandt dagen d. 29 aug., som vi havde været noget spændte på. I sidste
øjeblik fik vi vores flagstang implementeret. Den nåede lige at "tørre", så vi
kunne flage på dagen.
Om morgenen drog de 14 ældste til middelalderfestival i Horsens. Her bagte de
boller, klappede og hilste på ulvehunde og ellers indsnusede indtryk fra fordums
dage. Alt foregik i silende regn og de kom drivvåde, men glade hjem til fest.
Hjemme havde vi forberedt til fest med balloner, flag, flagguirlande lavet af alle
skolens børn, mange tak for den. Vi bagte boller, så der duftede dejligt, når
gæsterne kom.
Og fest fik vi. Tak for den store deltagelse fra jer alle. Heldigvis var der kage og
boller nok til alle.
Og tusind tak for alle gaverne.

Høsttema

D.1 sept. gik vi for alvor i gang med vores høsttema. Vi havde smugstartet, idet
naturen ikke retter ind efter årsplaner udarbejdet af velmenende voksne, så den
var i fuld gang med at peeke.
På opslagstavlen, som snart er for lille, hænger en udførlig beskrivelse af hele
forløbet.
Her bliver I osse introduceret for en ny ting. Det er en såkaldt SMTTE model. S
for sammenhæng, M for metode, T for tiltag, T for tegn og E for evaluering.
Meningen med den er en forhåbentlig større bevidsthed om, hvad og hvorfor vi
gør, det vi gør.

Generalforsamling

Vi holder "Generalforsamling" d.16.9.14. Opslag og tilmelding forefindes på den
nu altfor lille opslagstavle. Tre ud af fire bestyrelsesmedlemmer er på valg, så
overvej om du vil stille op.

