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Koloni 2013
Vestbirk Naturbørnehave maj 2013.
Info vedrørende koloni d. 20-21. juni 2013.
Så nærmer tiden sig hvor Vestbirk Naturbørnehave skal
på koloni. Vi glæder os meget til, at påbegynde endnu en
tradition i vores børnehavetilbud:-)
Beslutningen om at tage på koloni, er taget på opfordring
af - og i samarbejde med forældreudvalget og
efterfølgende vedtaget på ledelsesniveau.
Da det er bestemt, at 1. årlig koloni, bliver en fast del af
Vestbirk Naturbørnehaves koncept/tilbud, tilbydes der
ikke et alternativt pasningstilbud. Deltagelse ved
afholdelse af koloni er selvfølgelig frivilligt, men ønsker
man ikke at ens barn skal tage del i arrangementet, må
man som udgangspunkt selv finde alternativ pasning de
to dage.
Som I allerede ved, skal vi til FDF Daneborg ved
Juelsminde. En skøn og fuldstændig fantastisk beliggende
lejerskole, som nærmest ligger i Juelsmindes vandkant.
Vi drager af sted med bus, med afgang fra børnehaven
torsdag kl. 09.30. Alle bedes medbringende stor
madpakke og drikkedunk (hjemmefra), samt oppakning til
en’ overnatning.
Efter ankomst spiser vi vores medbragte mad og
indlogerer os på værelserne. Vi deltager 5 voksne og
sover i soverum med ca. 5 personer i hvert rum - der
sover selvfølgelig en’ voksen i hvert soverum. Børnene
fordeles på værelserne, afhængig af alder og behov.
Resten af dagen fyldes med sjov og ballade, på stranden
og i det nærliggende skovområde. Efterfulgt af fælles
madlavning og aften- råhygge, med historiefortælling mv.
Fredag starter selvfølgelig med en solid morgenmad,
efterfulgt af en hel dag spækket med sjove aktiviteterJ
Kolonien slutter fredage eftermiddag og I bedes afhente
jeres barn i tidsrummet 14.30-15.00. Såfremt man ikke
har mulighed for, at hente sit barn i det pågældende
tidsrum, henstiller vi til, at man forsøger at aftale fælles
afhentning, med en af kammeraternes forældre.
Det endelige program er ikke endeligt besluttet, så
nærmere info, samt tjekliste følger.
Vi har mange og rigtig gode erfaringer fra tidligere
sammenhænge, med koloni og overnatning med mindre
børn og er overbeviste om, at det bliver en succes. Vi er
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selvfølgelig opmærksomme på, at man som forældre
muligvis kan være en smule bekymret for, om ens barn er
moden til opgaven - eller om man som forældre er klar til
at undvære barnet så længe:-) Her kan vi kun anbefale,
at I rådfører jer med personalet og/eller forældre som har
prøvet det før.
Vi vil selvfølgelig ringe såfremt der opstår en situation,
hvor vi finder det nødvendigt, at et barn bør afhentes –
hvilket vores erfaring dog viser, sker yderst sjældent.
Ved særlige omstændigheder, kan I som forældre
henvende jer til personalet, såfremt I ønsker at hente
jeres barn efter aftensmaden, det er selvfølgelig muligt
at afleverer barnet igen næste dags morgen.
Vi GLÆDER os rigtig meget, til endnu en kanon
oplevelsen med jeres kære børn;-)
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