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Så står sommerferien lige foran os. Vi kan allerede nu fornemme det, for vejret er lige pludselig blevet
sommeragtigt- altså ikke her i uge 27. Vi har haft vandleg, hygge og oprydning og hygge med børnene
i denne uge. Der er fred og ro og børn leger sammen nogle gange i nye konstellationer. Engen er
lukket i uge 28, 29 og 30. Der er fælles feriepasning for tilmeldte børn.

Johan laver sneglevæddeløb

Gabi i gang med en miniby

Sant Hans med børnenes egen heks

Medarbejdernyt:
Da vi arbejder med aldersopdeling på stuerne i børnehaven sker der hvert år en rokering, så det ikke
alene er børn, der flytter, men de følges af en kendt voksen.
Gabi er vores faste morgenåbner sammen med Marianne Nielsen. Gabi er primært på Rævestuen
I nogle ekstra timer, har vi ansat Johan fra 1. august og foreløbig et år frem. Johan er pædagog og er
her primært om eftermiddagen mandag, tirsdag og onsdag. Johan er som nogle af jer måske allerede
har oplevet et rigtigt udemenneske. I dag har han f.eks. medbragt en død kæmpe bi, en død flagermus
og stået for vandkamp.
Efter ferien er vi:
Musestuen: Lene Moberg, Line Meilandt, Jeanette og Lotte. Lotte er kommet på seminariet til
september. Der skal ansættes en pædagog i hendes sted.
Rævestuen: Marianne, Laila, Gabi og Mikkel, der er vikar mens Fadime går på skole. Mikkel skal på
seminariet til september, så der finder vi en ny vikar for Fadime.
Hjortestuen: Line Tullberg, Ellen og Anna er faste. Louise er Pædagogisk assistentelev og stopper
også efter sommerferien. Når Louise stopper kommer en ny elev, der hedder Hendrin.
Mariam, der har været i praktik i det sidste halve år, skal også videre. Vi kommer til at savne hende
positive indspark i hverdagen, hendes grin og glæde over samvær med vores børn.
Hvad har vi gang i med jeres børn for tiden?

Aktiviteter på eventyrtæppet

Sommerdans på legepladsen

alle kan få sig en svingom

Der er for tiden stort fokus på hvilken læring børn får ud af det, de får mulighed for at være med til i
Engen. Der er fokus på, hvad der sker hen over dagen og de hverdagsrutiner, vi har.
Temaet for tiden er sommer. I kan læse på planchen i køkkenet, hvad vi har tænkt og planlagt.
Have, plantekasser og afgrøder er noget, vi er optaget af for tiden. Kan vi finde modne jordbær, så er
lykken gjort. Afgrøderne bliver passet, passet på, vandet og luget. Det står bare så fint. Nogle af jer
forældre har meldt jer til at vande, og vi mangler fortsat nogle, der kan vande i uge 30, så
børnene kan møde ind til grønne plantekasser og drivhus. Ingen ødelægger noget, men indimellem
smutter der måske et halvmodent bær i maven!

Venne- og Bedsteforældredag var igen en hyggelig dag, hvor vi sang om frøer og sommer, de
medbragte planter blev sat i bedene og madpakken gav en ekstra afvigelse fra hverdagen. Rigtig
mange var mødt op, så det gør vi igen til næste år.
Det er jo ikke noget helt nyt med læreplaner, men det får en ny dimension, når man gennemgår
hverdagen igen med læringsbrillerne på. Lige nu prøver vi noget nyt af på legepladsen- legestationer,
som børnene kan deltage i. I dag har vi f.eks. haft disco og dans i køkkengården, lego- family på et
legetæppe på græsplænen, træværksted og så vandkamp med Johan over middag. Børnene kan gå til
og fra de forskellige stationer. Nogle børn bliver særligt inviteret ind, hvis de har behov for det.
14 store børn skal starte i skole i år. De har haft mange aktiviteter sammen hen over året og
særligt her i foråret, er der besøg på Sølystskolen en del gange. Nu er nogle begyndt at tabe deres
tænder, så det er tiden de kommer videre. Vi er hvert år glade for at se de store børns udvikling
igennem de år, de har været hos os. Vi ved, at de har meget godt med sig, der giver dem mod på
hverdagen i skolen. Der er afslutning for dem torsdag den 27. juni, hvor de skal have isbar for alle
børnene i Engen og der er forældrekaffe
Lige for øjeblikket er vi i gang med at hilse på og lave opstartssamtale med de børn, der starter
efter sommerferien. Engen er næsten fyldt op fra eftersommeren, så det kommer til at give et stabilt
år og heldigvis med nogle friske medarbejdere, der virkelig ved, hvad der skal til og som arbejder
rigtig godt sammen omkring den hverdag jeres børn og I møder.

Husk der er sommerfest torsdag 29. august
Husk der er arbejdsdag den 15. september

Trivsel på Tværs har igen været igennem en forårsrunde. Alle fokusmøder er holdt og der følges også
op løbende
Rigtig god sommer til alle jer i Engen og god vind til skolebørnene på Engens vegne Girsti

