Nyhedsbrev marts 2019

Rettelse til Blå stues bedsteforældredag
Der står i årsplanen at det er d.22.5, men vi er nødt til at flytte dagen til d.1.maj.
Indbydelser fra alle tre stuer kommer snart.
Tilføjelse til fødselsdagspolitikken
Når fødselsdagen holdes i børnehaven, er det jeres ansvar at hænge en indbydelse på
opslagstavlen, så børnene kan nå at tegne en tegning til fødselsdagsbarnet. Hvis det, I tager
med, erstatter madpakken, beder vi jer om at skrive det på indbydelsen, så forældrene ikke
forgæves smører en madpakke.
Hjemmesiden
Det kan være lidt mere besværligt at finde vores nye hjemmeside, medmindre man skriver
hele hjemmesidens navn. Det er fordi vi har flyttet den fra én udbyder til en anden og det
kan google ikke finde ud af. Vi må væbne os med tålmodighed, indtil google finder den rette
vej 😉
Aktivitetsgrupperne
Vi oplever igen, at der er flere børn der bliver afleveret lige inden aktivitetsgrupperne går i
gang. Dette er ikke særligt hensigtsmæssigt for børnenes udbytte af aktiviteten. Vi oplever
børn der ikke har sagt ordentligt farvel og ikke er klar til at komme i aktivitet.
Vi oplever også at flere børn hjemmefra siger, at de ikke vil i aktivitetsgruppe. Det kan der
være mange grunde til. Men vi opfordrer til, at I ikke snakker for meget om det hjemmefra
og I kommer i god tid, så barnet når at vænne sig til at være i børnehave.
Aktivitetsgrupperne er max en time hver eller hver anden uge. Den time kan barnet godt
undvære sin bedste ven, hvis det er en begrundelse.
Arbejdslørdag på børnehavens legeplads
I år bliver det ikke en lørdag, men fredag d.26.april kl.15.00-18.00.
Så skriv datoen i kalenderen. Der kommer opslag med tilmelding senere.
Legetøjsdag
Mange har efterspurgt legetøjsdag. Derfor har vi besluttet at den sidste fredag i hver
måned er legetøjsdag.
Barnet må medbringe et stykke legetøj, som ikke siger lyde og det er med på eget ansvar.
Har I glemt at tage noget med, er det en god lejlighed til at lære jeres barn, at sige pyt.
Robusthed kommer af at opleve, at man godt kan komme over, den frustration det er at have
glemt noget. Hvis bare der er voksne omkring barnet til at anerkende og rumme dets følelser.

”Flyver” funktionen i tidsrummet kl.8.30-9.30
Vi har indført en flyver om morgen på 1.sal. Den person der er flyver, har ansvaret for at
holde opsyn i Tarzansalen, tage telefonerne, holde opsyn med leg på gangen og tage imod
beskeder fra jer forældre.
Dette tiltag er taget for at skabe mere nærvær, så personalet bruger deres tid på stuerne
sammen med børnene.
Man skal som forældre overveje hvornår man forstyrrer personalet. Sidder der en og læser,
er det en god ide at finde en anden, for ikke at forstyrre det nærvær der er skabt.
Man kan godt bruge flyveren til at give beskeder, selvom det ikke er sin egen stuepersonale.
Hvem der er flyver i dag, kan ses på personalebillederne, ved den første indgangsdør.

Modulskemaer
Husk at aflevere modulskema for maj senest den 31.3.19.
Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden.
Venlig hilsen
Karen Uhrskov, pædagogisk leder

