IDRÆTS INSTITUTION
Så skal vi endelig i gang, med at blive en profil institution, nemlig en idræts
institution. Vi har vente længe på at komme i gang.
Da vi jo lige som alle andre, har været ramt af forsamlings forbud, og VIA har
været nedlukket.
Vi har haft vores første opstartsmøde i sidste uge, og i denne weekend, skal
alle ansatte i Nørrevænget, og 6 fra de øvrige børnehuse i Alderslyst, så i gang
med både teori, og nye lege, med fokus på krop og bevægelse.
I løbet af foråret og sommeren, skal vi i deltage i uddannelsen, over flere
weekender og aftner. Så jeres børn skal bare glæde sig, til endnu mere
bevægelse, og sjove aktiviteter med fokus på sanser, krop og bevægelse. Vi er
så heldige at vi lige har fået renoveret Nørrevænget, både inde og ude, så vi
har de bedste fysiske rammer til at lege og bevæge os på.

AULA
Nu er vi kommet godt i gang med Aula, der vil mindst 1 gang om ugen, være
billeder fra vores hverdag. Hvis du har brug for hjælp til at bruge Aula, så sig
til. Vi venter stadigvæk på at IT skal komme og lave vores skærme.
Vi arbejder stadigvæk med forår, hvor der også er fokus på natur og udeliv,
leg og læring, krop og bevægelse. I kan følge med på vores tavler, og på Aula.
VI GLÆDER OS TIL AT INVITERE PÅ EN KOP KAFFE
Vi håber at vi snart, kan invitere jer til forældrekaffe på legepladsen, så snart
det kan lade sig gøre, skriver vi til jer, og så håber vi at I kommer:)
ROKADE BØRN OG VOKSNE.
Fra august bliver er en personalerokade i børnehaven. Der er 14 børn fra
Delfiner og Pingviner i Rødt hus, som flytter i Blåt hus.
De 14 fra Rødt hus, bliver Krabber. For at der er kendte voksne, flytter Rikke
og Katja med i Blåt hus.
Det betyder at vi skal ansætte nye pædagoger, dels fordi vi får flere børn i
Nørrevænget, og dels fordi vores pulje stillinger er forlænget til udgangen af
2022.
Fra Orange hus kommer der 4 børn til Rødt hus.
Hvis noget undrer dig i hverdagen, så bare spørg. Hvis noget glæder dig, så
bare sig det
De bedste forårs hilsner fra alle i Nørrevænget.

