Nyhedsbrev november 2018
Tak for jeres store opbakning til forældremødet, det var en god aften hvor vi kunne fortælle
om hvordan, og især hvorfor, vi arbejder som vi gør, og kunne få jeres oplevelse af hverdagen.
Tak til alle jer, som nu er en del af bestyrelsen og rådet. Det er dejligt at I vil tage et ansvar for,
at vi sammen får nogen gode oplevelser, det betyder meget for børnene at vi kender hinanden,
og laver nogen sjove ting sammen.
Undskyld rodet - men det bliver så godt😊
Vi skal have malet i vuggestuen, og i trappeopgangen til 1. Sal, det roder lidt, og børnene fra
krudtuglerne, vil være på besøg ved Spilopper og vildbasserne i den uge. I uge 7 bliver
spiloppernes stue også malet, der er færre børn, så kan vi bedre fordele de yngste.
Velkommen til Marianne, Dorthe, Aygul, og Mette.
Nu har vi fået ansat to pædagoger til børnehaven, den ene er en gamle kending. Det er
Marianne, som har været tilknyttet løvestuen siden oktober. Vi er glade for at Marianne nu er
en fast del af Børnegården. Marianne har en efteruddannelse som motorik vejleder, noget vi
glæder os til at få meget mere af i vores hverdag.
D.1/1 starter Dorthe vores anden nye pædagog, Dorthe har mange års erfaring fra 0-6 års
området, hun har deltaget i forsknings projekter om sprog og forældresamarbejde. Det er
også meget aktuelle erfaringer som vi glæder os til at få endnu mere af i Børnegården. Dorthe
skal være ved Girafferne.
Aygul som har været vores faste vikar i 1,5 år i både vuggestuen og børnehaven, er fast ansat i
vuggestuen fra 1/12 Hun skal være ved spilopperne. Vi glæder os til at Aygul bliver en fast
medarbejder i Børnegården.
D1/12 starter Mette vores nye pædagogstuderende i børnehaven, hun skal være i praktik 6
måneder på Løvestuen.
D.1/12 stopper Line i vuggestuen, og Fadume i børnehaven deres praktik. Det er tid til at
komme tilbage til seminariet og forsætte uddannelsen så vi kan få nogen dygtige kollegaer.
Louise PA-studerende på Girafferne, skal også tilbage på skolen, Louise stopper d15/11
Vi siger tak for jeres mange spændende bidrag, i vores pædagogiske praksis, og ønsker jer
held og lykke.
Da der kun var få ansøger til stillingen som daglig leder, skal stillingen genopslås. Helle
forsætter i Børnegården indtil der er ansat en ny daglig leder.
Gæstedag:
Traditionen tro holder vi gæstedag fredag D.30november kl.9.30-11. i Børnegården, alle børn
kan invitere 2 gæster (eller det i aftaler på stuen) forældre rådet laver et opslag. Der bliver
også en kage Tilmelding. Rådet laver også kaffe og saftevand.
Spilopperne venter til de bliver Krudtugler med at have gæster, der bliver for meget uro for de
yngste, til at de har en god dag. Så de hygger på stuen, med kendte folk. Alle gæster
medbringer et lys og en lille skål, så samler børnene skov pynt sammen inden, Børnegården
sørger for ler og gran.

Lygtegang d.5/12 kl.7.30
Alle er velkommen til at deltage, sammen med jeres barn.
Vi går fra børnehaven kl.7.30 med vores dåselygter, og en julesang.
Når vi kommer tilbage er der tid til en kop kaffe i børnehaven.
HJÆLP vi har brug for at alle børnehavebørn, medbringer en dåse, til vores lygtegang, da den
både skal males og have et håndtag, må I meget gerne tage en med snarest.
Fotografen kommer i Børnegården d.1/12 skriv jer på hvis I er interesseret, Tilmelding
hænger ved kontoret.
Mange hilsner fra personalet i Børnegården.

