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Kære børn og forældre i Børnehuset Søholt.
Sommeren er til at få øje på og det gode vejr vil ingen ende tage. Det giver mulighed for at udsende
et sommerbrev mere herfra.
Den første uge efter ferien er gået med at finde ind i rytmen igen og tage godt imod de nye børn.
Der har ikke været helt fyldt op, og vi har fået en stille og rolig start. Det bliver dejligt, når alle er
tilbage og det bliver den gode hverdag igen. Vi kommer dog til at opleve en periode med lidt
udskiftning på flere af stuerne.
Som nævnt er Steen stoppet på Langhalsene. Han bliver fra d. 13. aug. afløst af Olav, som tidligere
har været i Søholt, og som mange her derfor kender. I en årrække har Olav været i Engen, så han er
helt opdateret på det grundlag, vi arbejder ud fra.
På Spilopperne sker der også en forandring da Ella vælger at gå på ferie og derefter på efterløn fra
15. september. Det er 18 års erfaring på vores adresse Ella tager med sig, så det er rigtig mange
børn, der har haft glæde af oplevelser og gode stunder sammen med hende. Tina fra vuggestuen har
et ønske om at komme i børnehave og prøve at være sammen med de lidt større børn. Derfor bliver
det hende, der bliver den nye pædagog på Spiloppestuen.
Det stopper ikke helt der. Vuggestuen bliver berørt af Tinas skifte og har desuden sagt farvel til
Heidi, der har fået nyt arbejde i en vuggestue i Ry. Med det høje børnetal, der over tid har vist sig i
vuggestuen, er der samtidig grundlag for at ansætte en medhjælper yderligere. Derfor kan I støde på
stillingsopslag, hvor vi søger to pædagogmedhjælpere og en pædagog. Deres start og den endelige
fordeling, vender vi tilbage til senere.
Vi har heldigvis i vuggestuen en god kombination af det faste personale og nogle dygtige vikarer, så
jeg regner med, at vi kommer ganske godt igennem forandringerne denne gang også.
Den sidste forandring, der skal nævnes, er Susanne, vores alt-mulig-hushjælp, der nu skal videre
ifølge den aftale, der oprindeligt er lavet. Sidste arbejdsdag er 8. aug. Det har været en stor hjælp, at
kunne trække på Susanne til alle mulige og meget forskellige opgaver, og vi håber, vi på et
tidspunkt kan lave aftale med en ny hushjælp.
Jeg vil gerne ønske held og lykke til alle de medarbejdere, der skal til at beskæftige sig med noget
nyt. Jeg synes det er dejligt, at vi har så mange stabile medarbejdere, der har været i Søholt i mange
år, men det er også givtigt, at der sker en vis udskiftning. Lidt uheldigt, at der sker så meget lige på
en gang, men sådan er det til tider. I må sige til, hvis I mærker nogen form for forvirring eller
usikkerhed hos børnene. Så skal vi nok tage os af det.
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Vores tema hen over høstperioden kommer i år til at handle om bevægelse. Vi vil prøve forskellige
udfordringer, sjove lege og måder at få os bevæget på. Det samme tema kommer også til at præge
vores høstfest i år.
Og lad os så komme i gang med et nyt arbejdsår, fyldt med oplevelser, lege, venskaber,
fællesskaber, stjernestunder og forhåbentligt endnu flere solskinstimer.
Med venlig hilse,
Per Kristjansen.

Husk!
at vi holder vores høstfest
fredag d. 7. september kl. 14 til 16.
Glæd jer.
Det er for børnene i Søholt og deres familier,
og det bliver helt formidabelt hyggeligt.
Vi forventer som altid at se alle børn og
forældre samlet til en festlig dag.

