Nyhedsbrev november - december 2017
Gudenådalens Fribørnehave
Tiden løber stærkt og pludselig er vi snart i december måned. I skrivende stund er vi
voksne ved at finde tilbage til en hverdag med ro og forudsigelighed for jeres børn.
Vi synes vi er på vej. Dog har vi her i november været noget plaget af
personalemangel. Derfor har I og jeres børn mødt flere forskellige vikarer. Det har
alle taget pænt, tak for det.
Og nu vi er ved det med personale, så kommer her lige en længere fortælling og det.
Personale:
Vores gode og dygtige vikar Anita Asp, som er pædagogudannet med masser af
erfaring, er ansat indtil d. 30. april. Anita har i november dækket Lisbeths timer og
kommer i december og frem, til at dække nogle af Karins timer og de børnetimer som
er tilknyttet lederstillingen.
Vores unge vikar Mathilde, vil også i december være løs vikar.
1. december starter vores nye pædagog Line Burchardt – hun præsenterer her sig
selv:
Kære forældre og børn i Gudenådalens Fribørnehave.
Mit navn er Line, og jeg skal starte som pædagog i børnehaven d. 1/12, som jeg glæder mig utroligt
meget til.
Jeg er 32 år, bosat i Viborg sammen med min mand Dennis og vores to børnWilliam på 4 år og Ida
på 10,5 måned.
Min fritid tilbringer jeg sammen med min familie, venner, løber, og nyder at være kreativ med, hvad
jeg kan finde i naturen.
I mit pædagogiske arbejde bruger jeg blandt andet uderummet, da det giver plads til socialt samvær,
udvikling af børns motorik, kreativitet og læring. Samtidig synger og spiller jeg gerne teater for og
med børnene, da jeg oplever det skaber samvær og sammenhold blandt børnene.
Jeg er som person åben og imødekommende, og jeg er anerkendende i min tilgang til både børn og
forældre, og det er vigtigt for mig at i skal føle jer trygge ved mig.
Jeg ser meget frem til at starte i børnehaven og møde jer alle sammen.
De bedste hilsner fra Line

Vi glæder os meget til Line starter og bliver en del af vores hverdag.
Karin er så småt på vej op i tid, efter sin sygemelding. Denne optrapning vil blive øget
over de næste par måneder, indtil hun igen er helt raskemeldt.
Trine, Anita L. og Anne har trukket et rigtig stort læs de sidste par måneder. Det
har de gjort særdeles godt. Stor tak til de tre, for at være det faste holdepunkt i en
svær tid.
Vores dygtige studerende Lene, skal vi desværre sige farvel til på torsdag d. 30.
november. Vi vil komme til at savne hende. Hun har været dejlig at have i huset. Vi
ønsker hende held og lykke videre i sin uddannelse.
I stedet skal vi sige goddag til Dina Brix, som starter på fredag d. 1. december. Hun
skal, som Lene, være hos os i et halvt år. Dina vil præsentere sig via et opslag i
garderoben.
Rasmus som er her i sin første syv ugers praktik, skal vi allerede sige farvel til d. 8.
december. Ham vil vi også komme til at savne allesammen.
Den første december laver vi en lille smule om på vores voksenfordeling på stuerne,
for at få personaletimerne fordelt bedste muligt. Fordelingen bliver som følger:
Asgård:
Anne
Line
Anita L
Trine

Midgård:
Anita A
Karin
Dina (studerende)
Mathilde (vikar ved behov)

Som meldt ud i det forældrebrev I fik i starten af november, så har vi kigget lidt på
hverdagens struktur. Vi har delt børnene op i de to stuer, med god succes. Grundet
manglen på hænder har vi ikke helt kunne passe turdagene tirsdag og torsdag ind hver
uge. I stedet har vi brugt trekanten og lavet gode oplevelser for jeres børn der.
Håber på jeres forståelse.
Børn:
Der er også sket lidt på børnefronten. Vi har desværre sagt farvel til Jeppe, som er
flyttet med sin familie til Løgstrup. Han skal derfor have sin sidste børnehavetid i
Løgstrup Børnehus. Vi ønsker Jeppe og hans familie alt godt i deres nye tilværelse.
Den første november sagde vi goddag til Silas og Milas. De fylder begge tre år i
november og skal begge gå på Asgård. Den første december starter Malthe, der også
er knap tre år. Han skal ligeledes gå på Asgård. Stort velkommen her hos os alle tre.

December:
I december vil vi, som vi plejer, bryde lidt ud af rammerne. Denne måned kommer til
at stå i hyggens tegn og vi skal jule rigtig meget.
Vi startede så småt med bedsteforældre juleklippe-dagen i fredags. Det blev atter
en gang en rigtig hyggelig formiddag for store og små. Vi fik en masse fint pynt op at
hænge, tak for hjælpen til alle der deltog.

Fra den første december begynder de frække nisser fra børnehavens loft, at komme
med børnene hjem på skift. Vi håber I atter engang vil lege med og skrive en
fortælling i bogen som følger med. Vi vil så læse op til den daglige julesamling, hvor vi
også skal synge julens sange og tænde kalenderlys.
Derudover skal vi selvfølgelig også lave hemmeligheder, vi skal bage julesmåkager, vi
skal klippe klistre og på tur til skoven for at finde skovnissen.
Den 6. december tager vi alle på juletur til Viborg, som I har fået seddel med hjem
om. Den 19. december tager vi i kirke og som traditionen er, skal vi hjem og have
risengrød med saftevand efterfølgende. Til risengrøden har vi brug for hjælp. Se
derfor opslaget på døren i garderoben.
Projekt Sangglad:
Som skrevet i nyhedsbrevet i september, så er vi udnævnt til at deltage i ”Projekt
sangglad”. Vi havde planer om, at være godt i gang med det på nuværende tidspunkt.
Men pga forandringerne i huset, har vi fået lov til at udsætte opstarten til efter
nytår. Det er vi glade for, da vi til den tid nemmere kan fokusere på det.
Ugens bogstav og rim, som vi havde stor succes med før sommerferien, vil også vende
tilbage i det nye år.
Samtaler:
Vi har en del børn som startede hos os d. 1. august i år. De har nu været her i mere
end tre måneder og skal derfor, som alle andre, tilbydes en tre måneders samtale. Vi
ved godt dette ikke har fundet sted, grundet vores urolige efterår. Hvis I forældre
har stort behov for denne samtale nu, så kom endelig til os, så finder vi en tid. Ellers
vil disse samtaler blive afholdt i januar.

Og nu vi er ved samtaler, så gælder det for alle, at hvis I føler behov for at få en
snak med vi vokse omkring jeres barn, skal I endelig bare sige til. Vi vil altid gerne
samtale med jer om både om stort og småt.
Husk:
Vi vil slutte af med en venlig påmindelse. Vi vil gerne frabede os, at jeres børn
medbringer legetøj med lyd i børnehaven. Denne form for legetøj er en stor støjgene
i et hus, hvor der i forvejen er højt støjniveau. Yderligere vil vi gerne, at I fortæller
jeres barn, at nå det medbringer skydevåben, sværd eller ligende, så er dette kun til
at lege med på legepladsen.
Samtidig vil vi endnu engang bede om jeres hjælp til, at jeres barns rum er opryddet
når I går hjem. Vi har brug for at gulvet nedenfor er ryddet og barnets tøj hænger
på knagen, eller lægger i kurven/skabet, så vores rengøring kan gøre ordentlig rent.
Vi har talt med børnene om dette på vores samlinger. I barnesprog kan man få en ”sur
smiley” eller ”glad smiley”, spørg jeres barn hvordan, eller se på billederne i
garderoben.

Så er der kun tilbage, at ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Tak
for lån af jeres skønne børn i 2017, vi glæder os til mange flere timer med dem i det
nye år.

