Nyhedsavis fra børnehaven - oktober 2016.
”Efterårets blade falder, se de smukke farver kalder...” sådan starter en af de sange
vi synger i børnehaven lige nu og ja, efteråret er kommet med alt det skønne og
mindre skønne, der følger med denne årstid. Det er nok mest vi voksne, der syntes
der er noget som er mindre skønt. Kigges der ud på legepladsen i skrivende stund, så
ser børnene ud til at have en fest i deres regnetøj og midt i den største vandpyt.
Der sker lige nu en masse nyt her i børnehaven, og det bliver en spændende og
hyggelig tid, vi går i møde.
•

Som I har kunne se på opslaget i garderoben, så har vi ansat Torben Kjølhede,
som ny børnehaveleder pr. 1. November. Torben var forbi og hilse på os alle i
fredags, det var et godt gensyn, og vi glæder os alle, til han starter. I kan også
se hans præsentation af sig selv på intra.

•

1. november starter der også fem nye børn i børnehaven. Det er Julius, Holger
B. og Holger K., som alle er knap tre år og Isabella og Sofia, der er tvillinger på
4 år – de kommer fra en børnehave i Viborg og deres familie er tilflyttere til
området. Stort VELKOMMEN til jJer alle.

•

Lige inden vi siger goddag til Torben og de fem nye børn, skal vi den 24.
oktober sige goddag til Sabina, som skal være pædagogstuderende her frem til
d. 9. december. Sabina er 20 år, kommer fra Ans og skal i sin første praktik
her hos os. Karin er vejleder for hende, så hun bliver tilknyttet Midgård.

•

I uge 41 og 43 skal vi have vores næste projekt, der bliver om ” Sundhed”. Her
deler vi børnene ind i tre grupper, så de kan komme rundt i tre værksteder, af
to omgange. De tre værksteder er: ”Det kreative”, ”Sund mad lavet på bål” og
”Bevægelse i naturen” - se nærmere beskrivelse af indhold på dørene i
garderoben. Vi går i værksted tre dage i hver af ugerne og vi glæder os :-)

•

Fredag d. 25. november afholder vi traditionen tro
”Bedsteforældrejuleklippeklister-dag” fra kl. 10.00 – 12.00 her i børnehaven.
Så husk allerede nu at få inviteret bedsteforældrene. I kan evt. tage et billed
af opslaget på døren i garderoben og sende til dem, I gerne vil have med - der
kommer ikke en særskilt invitation.

•

Vi har i en periode valgt at have fokus på børnenes sprogbrug. Vi har flere
børn, som taler rigtig grimt og hold op, hvor det smitter... Vi vil ikke have en
børnehave, hvor det er legalt at tale grimt og bande. Efter en periode hvor
flere ting er afprøvet uden synlig effekt, har vi valgt at indføre et

”ordfængsel”. Det betyder, vi derved også har fået et ”ordpoliti”, som er vores
maxibørn (med de øvrige børn som hjælpere) og det ser faktisk ud til at have
en effekt. Børnene går meget op i det, og vi har allerede indfanget mange ord.
Vi vil rigtig gerne have jer forældres hjælp ift. dette – da vi tror på, at børn
binder deres verdener sammen, så måske kan der også derhjemme blive brug
for fokus på sprogbrug?
•

I sidste nyhedsavis, skrev vi om, at nogle børn er udfordret i forhold til at
have legetøj med hjemmefra. Vi har haft nogle snakke med de børn, hvor det
har fyldt mest, og det ser faktisk ud til, at det går meget bedre. Vi har stadig
fokus på det, så vi håber den gode udvikling fortsætter. Tak for hjælpen, til
Jer forældre, der har snakket med jeres børn om det derhjemme.

•

Ved den ekstra ordinær generalforsamling mandag d. 19. september, blev det
endelig vedtaget at børnehaven skifter navn fra Yggdrasil Fribørnehave til
Gudenådalens Fribørnehave. Dette for at sammenstemme skolens og
børnehavens navne, så de bliver ens lydenden. Samlet hedder institutionen
fremadrettet Gudenådalens Friskole og fribørnehave - vores fælles logo bliver
træet som hidtil kun har været børnehavens logo.

Til sidst vil vi slutte med et lille indlæg fra Dagmar og et par børnelogikker:

Kære børn og kære forældre.
Tusind, tusind, tusind tak for de flotte tegninger, gaver, varme knus og flotte ord som jeg fik
med på vejen i torsdags til min afskedsreception. Jeg blev så glad indeni.
Jeg ville rigtig gerne have sagt nogle ord, men det var for svært at gøre, mine tårekanaler
var for fyldte, og jeg er nok også for frustreret og magtesløs, og ked af det til at der kunne
komme noget godt ud af det, den dag.
Nu får I dem her i stedet. Jeg vil altid have 6 dejlige år i Yggdrasil med i min bagage. Alle
de gode oplevelser, dejlige snakke med børnene og gode pædagogiske oplevelser med
børn og kollegaer.
Det har for mig været fantastisk, at have fået lov til at være med til, at få en så dejlig
børnehave op at stå, og jeg vil savne jer frygteligt fremover. Jeg er selvfølgelig sikker på at
Yggdrasil er i gode hænder med de superdygtige kollegaer jeg har haft.
Tak for alle snakkene, de gode børne-logikker, de mange knus og hyg jer lige der i
Yggdrasil.

Kærlige hilsner fra Dagmar.
Børnelogik:
Karin: Villads hvad har du lavet i weekenden?
Villads: Jeg har haft besøg af en baby!
Karin: Hvem kender du der har en baby?
Villads: En der fik sukker i kaffen!!!
Børnelogik:

Vi står lige og smager saltkringler, mens vi gør klar til
frugt.
Johan: Jeg er vild med sådan nogle børnesnacker.
Victor: Det er jeg også vild med.
Anne: Jeg synes nu man bliver lidt tørstig af dem.
Victor: Jeg syntes nu man bli´r lidt ledløs!!!

De kærligste efterårshilsner fra
alle vi voksne i Gudenådalens Fribørnehave.

Maxibørn helt fordybet på kastanjejagt.

