Ugebrev 22
Kære forældre
Det bliver denne gang en lidt anden udgave af ugebrev end det plejer – beklager men der er lidt
info som skal ud. Der er stadig mulighed for, at se billeder og få info fra ugens aktiviteter i
billedmapperne ved indgangen til toiletterne. Og ugebrevet vender tilbage som i kender det i
næste uge
Vi er begyndt at arbejde mere fokuseret i den gode relation, både mellem barn/barn og
barn/voksen. Det betyder at børnene til tider er inddelt i nogle mindre grupper, i den gruppe de i
forvejen tilhører (Stjerne, Måne og Sol). Der kan være spontane lege/aktiviteter, men også
planlagte voksen-styrede aktiviteter alt efter, hvad der vurderes er behov for i de enkelte grupper.
Velkommen til nyt barn Anna, som startede 1/6, vi glæder os til at lære dig og din familie at
kende. Så har vi budt velkommen til Inger, Michael, Emma og Anders som er nye voksne Velkommen til jer.
Lånetøj:
Vi har desværre ikke noget lånetøj i børnehaven lige pt. – vi vil forsøge at lave et lille depot af
”lånetøj” så den mulighed er der, hvis man af den ene eller anden grund ikke lige har fået tøj nok
med – men indtil da er det VIGTIGT at I bruger tid på at tjekke efter om der er skiftetøj med til
jeres – vi har ikke mulighed for at give jeres barn noget tøj på, hvis der ikke er noget med – Det
er tidligere sket, at der er blevet lånt tøj fra andre børns garderobe, dette er ikke med vores gode
vilje, men vi kan heller ikke have børn der ikke har noget tøj på!! Denne løsning med at låne fra
andre børn er bare ikke holdbar og kan skabe unødige konflikter for jer forældre imellem og os,
at vi låner fra andet barns garderobe - Så opfordring til alle – tjek jeres barns garderobe –
ekstra bukser, bluser, underbukser og strømper.
Madkasser:
Det er så vigtigt at der er navn på jeres barns madkasse, vi kan ikke kende forskel på dem og
slet ikke når børnene får nye eller der lige pludselig er 3 ens – så hjælp os og jeres barn, sæt
navn på drikkedunken + madkassen.
Legetøj, slik, ting og dippedutter:
Slik og tyggegummi er ikke velkommen i børnehaven, medmindre vi selvfølgelig taler om
uddeling til fødselsdag. Derudover oplever vi, at børnene gerne vil ”overgå” hinanden i hvem der
har noget med, de ”låner” ting fra hinanden og de går ind og tager ting fra hinandens kasser og
gemmer dem for hinanden. Det kan stoppes meget hurtigt, hvis I lader tingene blive hjemme!! De
har nogle kedelige og unødige konflikter, som nemt kunne undgås.
Arbejdslørdag: HUSK - tilmelding til Arbejdslørdag den 10.juni 2017 start kl.10.00 og slut ca.14.30
Der vil hænge en planche med mulighed for, at tilmelde sig arbejdslørdag – den kommer til at hænge på
væggen ind til toiletterne
Stig og Susan fra forældrerådet er i gang med at ”finde” tovholder til de forskellige opgaver – er der en
opgave som man ønsker at være tovholder på er så kontakt gerne Stig eller Susan,

Vi har haft en dejlig uge med jeres børn – og ønsker jer en god laaang weekend.

