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Så er vi allerede halvvejs
Tænk vi er allerede nået til sommer og
sommerferie, sikken tiden dog flyver afsted. I
dette nyhedsbrev kan i læse lidt om hvad der
sker i børnehuset og I kan læse lidt om
forskellig information og ønsker fra personalet
til jer. Information der vedrører dagligdagen
vil i finde på opslagstavler i garderoberne og
på dørene, f.eks. månedsplanen,
læreplanstema og meget mere, så husk at
tjekke dagligt for nye sedler. Billeder fra
hverdagen finder i på Facebook
forældregruppen. Men husk at den daglige
dialog er vigtig, også hvis i undrer jer over
noget.

Foreningen Børnenes Vel.
Husk at det kan betale sig at indbetale 100,00
til foreningen Børnenes Vel, så vi kan tage på
ekstra gode ture sammen med jeres børn.
Mobilepay: 83813 – skriv barnets navn.
- Og tusinde tak til jer der har støttet
foreningen.
Foreningen har b.la. finansieret musikalsk
legestue og ture til Odense ZOO

Vi har ansøgt Nordea fonden om midler til en
ladcykel og vi har fået 10.000 kr. Cyklen
købes i skrivende stund. Så nu kan især
vuggestuen børnene godt glæde sig til, at
komme længere omkring i Strib og omegn.

Personale nyt

Det går godt i personalegruppen, vi har
travlt, men vi holder af hverdagen sammen
med jer og jeres børn.
Gitte er startet som pædagogstuderende i
børnehaven. Hun er her i perioden1.6-30.11.
I vuggestuen har det voksne lavet nye teams,
således at de mindste har Gitte, Maj-Brit og
Tanja som primær voksne og de største har
Dorrit, Rikke og Jane som primærvoksne i
gruppen.

Vi vil gerne slå et slag for, at børn også har
brug for ferie. Det er ikke alene at betragte
som ferie og afslapning at gå i børnehave og
vuggestue. Der er utroligt mange ting børn skal
forholde sig til hele tiden, derfor har børn
også brug for at restituere sig og være sammen
med mor og far i en periode, som er mere
fredfyldt og fri for hverdagens mange opgaver.
Børn har kort sagt også brug for en god lang
feriepause fra institutionslivet, som
selvfølgelig både er sjovt og lærerigt men også
krævende.

.
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Arrangementer.
Vi har afholdt legepladsdag, bedsteforældredag,
dagplejerdag og sommerfest her i første halvdel
af året. Det har været nogle rigtig hyggelige
arrangementer, for alle der har deltaget. Tusind
tak fordi i kommer og giver arrangementerne
mening.
Legepladsdagen var et godt lille arrangement,
hvor vi fik fjernet ukrudt, lavet diverse små
reparationer, vasket både inventar og paneler.
Bagefter kastede vi os over en meget varieret
og lækker fælles buffet.
Til bedsteforældredagen har vi haft bål og leget
lege i børnehaven, i vuggestuen plantede vi
blomster. Det er altid så hyggeligt at have
besøg af Bedsterne og børnene nyder det. Tak
for super god deltagelse.
Til sommerfesten var der dømt leg og sang, det
var super sjovt og hyggeligt. Vi startede med
lidt kaffe og boller samt fællessang i
sandkassen.
På ”dagplejerdagen” havde vi besøg af mange
af de private børnepassere og deres børn, det
var også en dejlig dag.

Personale ønsker til jer….
Et stort ønske fra os alle er at i rydder op på
jeres plads, når i går hjem hver dag og sørger
for at der ikke ligger noget på gulvet. Det er
hårdt for vores rygge, at samle alle de løse og
vildfarende sko, handsker sutsko m.m. op. Om
fredagen skal garderobeskabet tømmes for her
gør Connie dem rene.
Vi vil gerne have, at børnene har så meget
overtøj med, at de kan komme ud to gange på
en dag.
Vuggestuen og børnehaven har ofte meget
pædagogisk aktivitet omkring frugten, her har
vi nærvær, dialog og hygge med børnene.
Derfor er det vigtigt at i aflever børn i
tidsrummet før eller efter frugten. Det handler
om at aflevere før 8:50 eller efter 9:20 i
børnehaven og før 8:45 eller efter 9:15 i
vuggestuen. Det er meget forstyrrende og
ærgerligt, når vi bliver afbrudt gentagende
gange i en fortælling eller en god dialog med
børnene omkring bordet.

Månedernes højdepunkter
I kan se månedernes fokuspunkter på vores
hjemmeside i årshjulet.
August:
fyraftensmøde for forældre og personale i
vuggestuen d. 20.8. kl. 17.30-18.30 med
sundhedsplejerske.
Storgruppen går Røjleklint rundt.
September:
legepladsdag d. 7.9.
Naturcenter d. 10.9 mellemgruppen i
børnehaven.
27.9.pædagogisk dag – personalet er ude af
huset hele dagen.
Oktober:
Naturcenter 8.10 for storgruppen i
børnehaven.
Halloween uge 44.
November:
1.11 fejrer vi børnehavens fødselsdag.
December: d. 13. kl. 15.30-16.30 Lucia i
børnehaven for forældrene.
d. 18. skal vi ud og finde julemanden.
d. 19. sætter vi grød på loftet og d. 20. ser vi
om han har spist det.
20.11 forældremøde kl. kl. 19-21.
D? skal vi i kirke.
Marts 2020: d. 27.3 afholder vi p-dag nr.2.

Forældre huskere😊
Dit barn har brug for:
1. Husk giv solcreme om morgenen.
2. Regntøj vandtætte
gummistøvler.
3. Sommer jakke/fleece.
4. Masser af skiftetøj.
5. Gode sko m. velcro og sandaler.
6. Navn I alt - også sutter!
7. Huske at skifte sengetøj.
8. Husk at tjekke barnevognen.
9. Husk at melde ferie på opslag.
10. Husk altid at find en voksen, at
sige godmorgen og farvel til.

