Nyhedsbrev februar 2019
Rettelse til årsplanen om Storbørnstur
Jeg er gjort opmærksom på, at turen ramler sammen med besøgsdag på Frederiksbjergskole,
derfor er turen flyttet til d.25.6. Nærmere info kommer.

Ny fødselsdagspolitik
Vi har i samarbejde med bestyrelsen revideret fødselsdagspolitikken. Vi har valgt kun at gå
til fødselsdage hos børn der bor i gåafstand til børnehaven, fordi det kræver mange
ressourcer at skulle længere væk.
Vi har valgt ligestillet, det at holde fødselsdag i børnehaven, med det at holde hjemme.
Således der bliver givet gave i begge tilfælde.
Vi har valgt at ændre på hvad der gives i gave. Vi oplever at gaverne bliver større og større
og derfor bliver forholdet mellem en hjemmelavet gave og en købt gave er meget stor. Vi har
før sagt at glæden ved at give en gave er stor og værdifuld, men vi oplever at nogle gaver
bliver mindre værdsat.
Derfor skal barnet, som skal til fødselsdag tegne en tegning hjemme fra og medbringe i
børnehaven. Personalet samler tegningerne og pakker gaven ind. Har man glemt at tegne, kan
man tit nå det inden vi går.
Gælder fra 1.3.19. Bliver omdelt til alle.

Aflevering inden aktivitetsgruppen
Vi oplever at børn ikke bliver afleveret i god tid, inden aktivitetsgrupperne starter. Det
betyder at gruppen kommer senere i gang og barnet kan være påvirket af, at have sagt
farvel. I skal komme i god tid og have sagt farvel, når jeres barn skal i aktivitetsgruppen.

Forældresamskabelse
Blå stue har haft besøg af Idas mor, som har læst bøger for hele stuen. Det var bøger som
hun selv har skrevet og oversat.
Eskild og Theas mor kom med eftermiddagsmad til hele stuen. Det var en hyggelig
eftermiddag.
Vi siger tak for at bidrage til fællesskabet og det var nogle meget stolte børn, som kom i
børnehave den pågældende dag.

Pædagogmøde d.3.april
Alle pædagoger skal til et udvidet møde, for at fordybe sig i den nye styrkede læreplan.
Efter aftale med bestyrelsen, vil vi bede, de der har mulig for det at hente senest kl.14.45.
For de der ikke kan nå det, er der mulighed for pasning.
Vi hænger lister op når tiden nærmere sig

Ny hjemmeside
Med samme adresse; www.sktannagade34.dk
Da siden er under oprettelse, kommer der løbende nye sider på.
Hvis der er nogen iblandt forældrene, der er gode til at tage billeder, mangler jeg et godt
billede at vores hus set udefra.
Jeg har kun dette og der er for meget af skolen og for lidt vuggestue!

Modulskemaer
Husk at aflevere modulskema for april senest den 28.3.19
Modulskemaerne ligger nu på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Karen Uhrskov

