Kære forældre i Søholt.
Selv om vi har fået DayCare i huset og det i høj grad er den vej vores
kommunikation går, kan det ikke stå alene. Nærvær og dialog skal komme i
andre former. Jeg nyder den kontakt, jeg når at have med mange af jer i det
daglige. Oplever at der altid er en åbenhed og en vilje til at snakke om ting, uanset om det er det hyggelige eller det lidt mere vanskelige. Jeg tænker også
at et traditionelt nyhedsbrev er på sin plads i ny og næ til at supplere opslag
og beskeder på DayCare. Så her kommer et af slagsen.
DayCare er vores afkrydsningssystem, beskedsystem, dokumentsamling,
fotoalbum og mange andre gode ting. Det kan mere, end vi bruger i dag og det
kan godt komme til at fylde mere i det daglige på den gode måde. Brug det!!!
Først og fremmest: Vær sikker på at det er de nyeste oplysninger, der ligger
på DayCare. Det er vores base for adresser og telefonnumre som alle
medarbejdere kan tilgå, hvis der pludseligt bliver behov for det. Dernæst: Læs
og forhold jer til de beskeder, der ligger på jeres eget barns profil. Hjælp
hinanden hvis det er svært eller kom til os og spørg.
Støt stigende børnetal i børnehaven. Vi får lige nu mange nye børn ind i
børnehaven. Det er jo skønt, at der er søgning til vores hus. Vi har
kvadratmeterne, men har over tid indrettet børnehaven til ca. 100 børn, for
der lå behovet. Vi kommer betydeligt højere, inden vi når frem til
sommerferien i år. Det kan vi alle i første omgang blive lidt forskrækkede over,
men vi er i gang med at lave en plan, så børn og voksne i Søholt stadig får en
hel, god dag. Vi vil gerne fastholde de fire stuer, så det er der, børnene har et
fællesskab om deres base og afsæt. Men vi vil også sikre, at vi fysisk bliver
spredt i mindre grupper ude og inde, og vi har mange håndtag at dreje på.
Man skal ikke opleve at være stuvet sammen og presset ind i for snævre
rammer. Med de høje børnetal kan der lægges flere personaletimer i huset
enten til aktiviteter eller i ydertimerne. Vi kan bruge salen, Brumbassestuen og
uderummet mere. Vi kan stramme op og justere på strukturen hen over
dagen, og det kan ske i et tættere samarbejde med vuggestuen. Det vil
selvfølgeligt være skønt, hvis vi får hjælp af et solrigt forår, men vi har en
stærk tro på, at vi under alle omstændigheder løser denne udfordring via en
konstruktiv tilgang og et positivt samarbejde, - også med jer forældre.

Nyt fra Vuggestuen. I februar og marts har vi fokus på læreplanstemaet
Natur og naturfænomener. I vuggestuen har vi særligt fokus på: ”Havens
fugle” og ”Naturens materialer – hvad hører til og hvad hører ikke til, i
naturen”. Vi vil forsøge at lave foderbræt, fedtkugler og lignende, så vi kan få
fugleliv på vores legeplads. Vi vil hænge billeder op af forskellige fugle, så
børnene får større kendskab til danske fugle, og vi vil gå på ture i området, og
indsamle naturmaterialer, og udstille dem, på forskellig vis.
Hvis der er nogen der ligger inde med et ekstra fuglehus eller foderbræt, eller
måske noget fuglemad, så tager vi gladeligt imod Eller hvis nogen har en
spændende have, med masser af fugleliv, så tager vi også pænt imod
invitationer til ”havebesøg”.
Vi er også godt i gang med at implementere ”Fri for mobberi”, et materiale,
som skal fremme venskaber og modvirke mobning. Vi har fået små
”bamsevenner” og en stor ”bamseven” på alle stuer, som kommer frem til
samling. Børnene er meget lydhøre og modtagelige, og vi håber, at I vil bakke
op derhjemme, og tale videre med jeres børn, om følelser og gode venskaber.
Vi har haft en periode med meget sygdom i vuggestuen, og i den forbindelse
vil vi gerne minde om, at vi anbefaler en feberfri dag hjemme inden man
vender tilbage til vuggestuen. Og vi vil opfordre til, at børnene bliver helt
raske, inden de vender tilbage – for man bliver ikke rask, af at komme i
vuggestue.
Pip og ros. Et lille pip herfra om at få afleveret børnene om morgenen, så de
ikke kommer til at ramme den tid, hvor der er samling. Hvis I er i tvivl, så
spørg på stuerne. Børnene får meget ud af samlingen og vil gerne være med
helt fra start og undgå at forstyrre unødigt.
Det er dejligt at kunne slutte med ros for den store opbakning, der altid er til
vores arrangementer. Både i antal og i den måde man deltager. Hvor må det
være dejligt for børnene at kunne mærke, at de voksne omkring dem også
gerne vil lave noget sammen og snakke, grin, hygge. Mere af det.

Håber alle går et forrygende forår i møde.
Med de bedste hilsner,
Per

Ingen fotos denne gang. Se dem på DayCare…………

