Nyhedsbrev Juni 2018
Nyt fra kontoret
En dejlig måned er nu gået, hvor der er foregået en masse. Vi fik hejst det grønne flag og
borgmesteren kom og hejste flaget. Tak for alle der bagte kage til denne dag og tak for alle jer der
kom og fejrede os.
Lene og Rikke har været af sted på to kursus ved de grønne spirer og fået en masse ideer med
hjem. Det er også disse to personaler, der fremover tager på kursus og sørger for, at vi andre får
den samme viden. Hvert år skal man som institution sende to på kursus, lave to handleplaner og
arbejde med naturen for, at være godkendt til det grønne flag.
Vi havde forældre møde og Hanne fra fri for Mobberi kom og holdte et oplæg om konceptet, på en
meget humoristisk og underholdende måde. Haletudser, førskolebørn og skovmyrerne viste film
klip af jeres dejlige børn og vores arbejde med både styrker, fri for Mobberi, samling, motorik og
ture ud af huset. Der blev også fortalt om vigtigheden i, at I som forældre skal huske at læse intra
og vigtigheden om at læse for sit barn. Tak for opbakning til denne dejlige aften. Derudover blev
der også fortalt, at der fra 1. august ikke er rullende skolestart og at vi derfor i huset er i fuld gang
med se på husets struktur både, hvad angår vores førskole og i det hele taget vores grupper. Inden
sommerferien vil I alle via intra blive informeret om denne nye struktur.
Den 8. juni afholder vi pædagogisk dag for hele det faste personale i børnehaven og SFOèn. Der vil
denne dag være vores vikarer, som passer jeres børn. Hvis I holder jeres barn fri denne dag, så
send gerne på intra eller skriv det på afkrydsningssedlen, der er på døren og ved køleskabet. Dette
gælder både SFO børn og børnehavebørn.
Sommerferien nærmer sig og da der ikke er nogen børn der skal passes i uge 30 holder
børnehaven og SFOèn lukket. De andre uger har vi feriepasning og hvis I har ændringer til jeres
ferie, i form af ekstra ferie eller akut mangel på pasning som kom endelig til mig eller send det på
intra til mig. Husk at give besked hvis jeres barn ikke kommer en dag pga. en fridag med
bedsteforældre, sygdom eller andet – ring gerne inden kl. 9.00 på telefonnr. 79965492 eller send
en sms til 30618019.
Det er ikke til at se det hvis man ikke lige ved det…. Men Else har den alder hvor hun nu kan gå på
efterløn og dette er hende vel ondt efter mange mange år her i centret. Der er ingen tvivl om, at vi
vil komme til at savne Else og derfor skal vi selvfølgelig holde afslutnings kaffe, hvor alle er
velkomne til at komme. Else holder afslutning for børnene torsdag den 13. september og
den 14. september fra 14.00-16.00 holder vi afskedskaffe for forældre og børn.
Sæt kryds i kalenderen denne dag.
Jeg ønsker jer alle en dejlig sommer – med venlig hilsen Helle C

Skovmyrer
Mange tak for et godt fremmøde og engagement til forældremødet. Det er dejligt med de mange
tilbagemeldinger. Magne fylder 4 år den 7. juni. Stort tillykke til ham. Vi arbejder fortsat med
temaet “Natur og naturfænomener”. Vi nyder i øjeblikket det gode vejr og bruger rigtig meget af
vores tid udenfor. Vi kigger på krible krable dyr, leger med vand, passer vores højbede og tager på
ture ud i det blå. Vi tager stadig på bus eller gåture om onsdagen, så børnene skal senest være i
børnehave kl 9.00. Hele personalegruppen er på pædagogisk dag fredag den 8. juni. Skriv venligst
på sedlen ang dit barns fremmøde - den hænger på køleskabet. Tjek venligst skiftetøjskasserne - vi
mangler sommertøj.
Hilsen Lene og Helle S

Haletudser og Førskolebørn
Vi vil i løbet at juni måned afslutte vores projekt om natur og naturfænomener. Vi skal snakke om
vores gode torsdage ved Viggoes søer og om de ting vi har haft med hjem der fra.
Vi skal også læse om Josefine jordbærfe som bor i skoven – det har været oplæsningsbog på vores
turer, men heldigvis findes der flere af hende. Hun er venlig, betænksom og hjælpsom ude i
skoven.
Vi nyder det gode vejr og håber at vi kan afslutte måneden med en tur til Jels Sø (og måske dyppe
tæerne lidt)
Hilsen Kate og Maj-Britt

Førskolebørn
Ja så nærmer sommerferien sig og nye eventyr folder sig ud i August.
Vi skal gøre lidt ting færdige – på besøg i 0. klasse og selvfølgelig en afslutning. Vi tager i Rødding
centret for at bowle og spise burgere (indbydelse kommer senere)
Der er udsendt info ang. Forældresamtaler og en dato til infomøde (21 juni kl. 15.15)
Hilsen Maj-Britt

