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Børnehuset Stribonitten. 
Foreningen Børnenes Vel, Strib. 

 

Endelig kom foråret, vintergækker og erantisser vælter op af jorden, 
sikke et smukt syn. Vi har lidt nyheder og information til jer, som vi 
håber I har tid til at læse  

Hverdagen og information. 
Så er vores tolv dejlige skolebørn sendt i mini fritter i Strib Skole. De 
sluttede børnehavetiden af med en flot forestilling d. 29.2 for 
børnehave og vuggestue om formiddagen og deres forældre om 
eftermiddagen. Forestillingen havde et varieret program med b.la. stærke mænd, dyr der kan regne, 
linedansere og jonglører, skøn sang, rim og remser. Vi savner dem allerede, men heldigvis, så har nogle af 
skolebørnene mindre søskende i vuggestuen eller børnehaven, så vi ser dem ind i mellem, når de er med 
for at hente søster eller bror.  
 
Lidt om Sundhed og sygdom. 
Vi plejer aldrig at have ret meget sygdom hos os i Stribonitten, men dette vinterhalvår har været slemt i 
Danmark generelt og i Stribonitten specifikt. Derfor vil vi gerne slå et slag for mindre sygdom og mere 
raskhed hos os. Alle os der har vores gang i Børnehuset Stribonitten er medansvarlige i forhold til at yde en 
indsats, der skal sikre, at alle er raske og trives, når man er i børnehuset. 
 
 Et barn der afleveres i Børnehuset skal være frisk nok til, at kunne deltage i hverdagen og dens 
aktiviteter. 
 
I tvivlstilfælde er det derfor vigtigt, at I som forældre nøje overvejer, om jeres barn kan deltage i en 
almindelig hverdags aktivitet eller om barnet skal blive hjemme. Både i børnehaven og vuggestuen oplever 
vi børn der bliver afleveret om morgenen, med den besked, at de ikke er helt friske og hvis der bliver noget 
- så skal vi bare ringe. Det ender ofte med, at vi må ringe og bede jer hente et sygt barn. Det er en uheldig 
kurs syntes vi, for et mindre friskt barn, når måske at smitte flere andre børn og voksne, inden det bliver 
hentet hjem. Samtidig kræver et sygt barn mange voksen ressourcer, der går fra de andre børn.  
 
Vi ved at I som forældre er lidt pressede, men vi tror på at det er vigtigt (og godt givet ud) at holde barnet 
hjemme hvis: 
 

1. I mener jeres barn ikke er helt frisk. 
2. Jeres barn har været sygt med feber, så giv barnet en ekstra feberfri dag derhjemme.  

 
På den måde kan vi alle hjælpe til med at sænke sygefraværet og øge trivslen, både for børnene - men også 
for de voksne. Vi håber ikke I oplever dette som en løftet pegefinger for sådan er det ikke ment, tværtimod 
er det et godt råd og et ønske om hjælp til, at sikre trivsel og i sidste ende færre sygedage for alle. 
 
Nyt fra Vuggestuen.  
Denne gang er der ikke så meget nyt fra vuggestuen, da vi i forbindelse med opsætning af ny skillevæg, har 
udsend et lille informations brev om ændringer i hverdagen i vuggestuen. Men alle voksne glæder sig til at 
den nye struktur bare kører på skinner og alle er raske
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Nye børn i vuggestuen: 
Januar: Elias, Sia 
Februar: Silje 
Marts: Mira  
Velkommen til jer alle sammen og vi håber I er glade for at gå i Stribonittens vuggestue. 
 
Nyt fra børnehaven. 
I børnehaven har vi også ændret lidt på strukturen efter at de 12 store skønne skolebørn, er gået ud af 
børnehaven og vi er 22 tilbage. I kan se vores nye inddeling af børnene, i både spise grupper og 
aktivitets/primær grupper, på info hylden i køkken alrummet og I får også en info seddel fra personalet, om 
hvem der er jeres primærpædagog i børnehaven, da enkelte har fået ny primær. 
 
Storgruppen;  
Inge har den nye storgruppe på hele 5 børn, vi kan ikke afse en personale til gruppe hver dag, derfor bliver 
det lidt anderledes i år. Storgruppen vil lave de samme ”store” aktiviteter som sidste år, f.eks. den 
ultimative storgruppe tur til røjleklint, hjem til Helle og ride, Svømning i vinter halvåret (hvis der er tider til 
os i svømmehallen). Hver torsdag vil være storgruppedag hele dagen, men det kan sagtens være, at et 
bestemt tema vil optage børnene så meget, at vi vurderer, at de skal have mulighed for at fordybe sig over 
flere dage. Vi kan derfor godt vælge, at storgruppe laver aktiviteter sammen en hel uge. 
 
I børnehaven har vi besluttet at spise i to grupper, det er så skønt når vi ikke er for mange i samme rum. 
Derfor spiser de mindste sammen med Lene og Tania i køkkenalrummet og de andre spiser med Bente og 
Inge i de Kreative rum, undtagen om torsdagen, hvor storgruppen spiser alene i det kreative rum. 
 
Madordning;  
Nu er der gået 2 år med madordning i børnehaven og i år skal vi finde ud af om den skal fortsætte i 
børnehaven – det blive spændende Børnene spiser meget og de er så søde til at sige ” tak for mad” og 
”det smager godt” til Birthe  
 
Kommende ture i børnehaven; 
 d. 27+28 april og d. 25+26 maj skal vi i Stauerby skov v. Idrætsefterskolen. 
 5. april tur til Middelfart naturcenter. 
 
Nye børn i børnehaven: 
1.marts startede Albert og Christine i børnehaven, velkommen til jer vi håber I bliver glade for at gå i 
Børnehuset Stribonitten. 
 

Forældrearrangementer. 
Forældrekaffe for alle; d. 5. april 14:30-16:00 vil der være kaffe på kanden og hygge i huset 
Så sæt kryds i kalenderen. De sidste må meget gerne hjælpe med at rydde op. 
 
Forældremøde; d. 17.marts 2016. Forældremøde med valg til bestyrelsen 19.00-21.30. 
 

Aktivitetsudvalget: 
Påskehygge d. 2 april kl. 10.00 – se deres flotte invitation som alle har fået. 
Bondegårdsbesøg d. 29.maj kl. 10.00. 
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Personalet. 

 Vi har fået besked på, at vi også skal have studerende i vuggestuen pr. 
1.6. når Jannie stopper, Hun hedder Celina Djurhus Rasmussen og skal 
være her ½ år. 

 Charlotte er startet i barselsvikariat for Julie og alle er meget glade for 
hende. Hun er en god pædagog og hun kommer med egner erfaringer, 
som vi kan drage nytte af.  

 

 Christian er startet i virksomhedspraktik i vuggestuen i 4 uger 37 timer. 
Jobcentret henvendte sig i sidste uge for, at høre om vi havde plads til 
Christina, mandag var hun på besøg til en lille samtale og tirsdag d. 15 
startede hun. 
 

 Vi er blevet færdige med vores arbejdsmiljø forbyggelesepakke for personalet, ” Fysisk aktivitet og 
mindre belastning i hverdagen”  fra forbyggelsesfonden. Det har skabt god fokus på hvilke 
belastende stillinger vi har i hverdagen og hvad vi kan gøre og har gjort for, at undgå eller mindske 
dem. Samtidig har delen om fysisk aktivitet resulteret i 2 bevægelses aktiviteter ”Bamsegymnastik” 
i vuggestuen om mandagen og ”bevægelse til musik” om onsdagen i børnehaven samt en tredje 
aktivitet ”løb med Inge” når vi er på tur. 

 

 Vi afholder på skift restferie i marts og april 
 

Husk at melde sommerferie - fristen er 
overskredet det var d. 11.3.  Der er 18 der har 
meldt sommerferie. 
 
God påskeferie - Venlig Hilsen Alle os    


