Nyhedsbrev november – december 2018

Kære forældre.

Det er igen blevet tid til et nyhedsbrev. Denne gang er årets
bedsteforældrejuleklippeklisterdag netop blevet afholdt. Endnu engang
var det en rigtig god oplevelse for alle, både unge og ældre. Sådan en dag
emmer af hygge og nærvær. Vores små venner nyder nogle timer med
100% fokus og det er en fornøjelse at opleve den gode stemning og varme
som fylder børnehaven, sådan en formiddag. Tusind tak til alle dem der
mødte op – vi glæder os allerede til næste år.

Børnehaven er nu flot pyntet op og det varer ikke længe inden vi for alvor
går i gang med alle julerierne. Vi starter op mandag d. 3. december.

I december holder vi samling på stuerne allerede kl. 9.00. Her vil vi
tænde kalenderlys, åbne/klippe stuens julekalender, synge julesange, lege
julelege og hører om de små drillenisser der har været på besøg hos
børnene på skift (se længere nede i dette brev).

Efter samling vil vi d. 4. – 6. – 11. – 12. og 13. december fordele os i fem
juleværksteder. Et bage-værksted, et klippe-værksted, to
hemmeligheder-værksteder og et tur-værksted. De andre dage, vil vi
også fordele os om formiddagen, men her vil vi give plads til spontanitet,
fødselsdage og øvrige ting der måtte opstå.
I uge 51 tager vi i kirke om tirsdagen. Efter kirkegang skal vi alle hjem og
spise dejlig risengrød og drikke saftevand. Om onsdagen tager vi alle på
en fælles tur til Energimuseet. Derude skal vi have en dag med jule- og
udendørsaktiviteter. Vi skal lave julepynt af naturmateriale, varme
æbleskiver over bål, høre historier om energinissen og meget mere. Vi
kører med bus derud og hjem. Følg med på diverse oplag i garderoben.

Drillenisser:
Vi håber I forældre igen i år er med på at lege, når børnene får vores
nisser med hjem på skift. Vi glæder os til at høre om hvad de mon kan
finde på af kærlige drillerier og høre om helt alm. hverdagsoplevelser.
Vi ved godt, at det kan være en ekstra voksenopgave i en travl hverdag,
men vi oplever at børnene har stor fornøjelse af det og kan huske i lang
tid efter, hvad nissen lavede hjemme hos dem. Derfor er det en tradition
vi gentager hvert år. Skulle der nu være et barn, som bestemt ikke har
lyst til at få nissen på besøg, så respekterer vi selvfølgelig det. Oplever I
på samme vis, at jeres barn fortryder, når I er kommet hjem og ikke har
lyst alligevel, så sætter I bare selv niveauet, eller lader nissen sove ude i
bilen. Det skal være en god og hyggelig oplevelse.
Til de af jer, der ikke har prøvet det før. Så kig på de fortællinger der
allerede er i bogen og lad jer inspirere. I bestemmer helt selv hvor lang
jeres fortælling bliver.
Se også lidt inspiration på billederne nedenfor.

Igen I år får vi også et lille juletræ i børnehaven. Det skal vi bruge til at
hænge røde hjerter på. På de røde hjerter vil der blive skrevet en lille
tekst, hver gang at nogen ”gør en god gerning”. Vi vil gerne sætte fokus
på at jule også handler om at gøre noget godt for hinanden. I skal være
meget velkomne til at læse med når i passerer træet.

Personale
Mathilde er ved at nå afslutningen på sin ansættelse hos os. Vi havde i
sidste nyhedsbrev skrevet at hun har sidste dag d. 30. november. Det
kommer ikke helt til at holde stik, da Mathilde heldigvis har sagt ja til at
være løs vikar i december. Derfor bliver Mathildes sidste dag i stedet

fredag d. 14. december. Vi ønsker Mathilde alt det bedste fremover. Vi
har være meget glade for at have fornøjelsen af hende og ønsker hende
en rigtig god rejse, når hun til januar rejser ud for at se noget af verden.

Den første december starter vores nye studerende Malene. Hun
præsenterer sig selv her:
Hej.
Jeg hedder Malene Forsberg Stenholt, og er pædagogstuderende fra VIA
University college i Viborg. Jeg er så heldig at jeg skal være i praktik her i
Gudenådalens Fribørnehave fra den 1. dec. til den 31. maj, og det glæder
jeg mig utroligt meget til.
Jeg er 35 år gammel. Er gift og har en datter på 8 år. Jeg bor mellem
Thorning og Kjellerup, på et nedlagt landsted, så er vant til udeliv og frisk
luft.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og være sammen med
børnene her i Gudenådalens Fribørnehave, og lærer jer forældre og børn
bedre at kende.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Malene. Hun kommer hos os i sin
3. praktik, så hun er i gang med sit 3. år på uddannelsen til pædagog.
Malene vil blive tilknyttet Midgård.

Forældreråd
Børnehavens forældreråd vil gerne opfordre jer alle til at skrive jer på
”forældrekaffe-tjanser”. Sedlen hænger i garderoben, på opslagstavlen
over pulten. Der er stadig mange huller i planen. Alle skal deltage en gang
pr. år. Allerede den 12. december mangler der tre til at rydde op.
Forældrerådet kommer snarest med en ny dato, som erstatning for den
fællesspisnings julefrokost, der blev aflyst i fredags.

Forældre passer børnehave
Vi ansatte i børnehaven vil gerne takke de af jer, der var med til at passe
børn d. 8. og 9. november da vi fastansatte drog til Ollerup. Vi havde
nogle rigtig sjove og hyggelige dag – hvor fællesskabet på tværs af GUF
var i fokus. Oveni fik vi masser af ny næring til hjernen.
Der skal også lyden en tak til jer der fandt anden pasningsmulighed til
jeres barn. Det var bestemt også en hjælp.

Orden i garderoben
Vi har brug for jeres hjælp når I henter jeres barn. Vores rengøring vil
gerne have at alt tøj er hængt pænt ind i jeres barns rum og at alle sko,
står inde på hylden i rummet. Det vil lette deres (og vores) arbejde en
del. Der hænger billeder med smiley på, på indgangsdørene. Her kan I
sammen med jeres barn se hvad der skal til, for at få en glad smiley. Og
når vi er ved rummene, så vil vi gerne opfordre alle til at få navn i sko, tøj
og overtøj. Det kan godt være svært at finde den rette ejermand, når
der ikke er navn i.

KALENDER:
Mandag d. 3. december:
Torsdag d. 6. december:

Malene starter.
Line og Karin på kursus i ”Friskolernes Hus” om ”Det
(særligt) frie dagtilbud”.
Onsdag d. 12. december: Forældrekaffe kl. 15.00 – 16.15.
Fredag d. 14. december: Mathilde har sidste dag i børnehaven.
Tirsdag d. 18. december: Gudstjeneste i Bjerring Kirke kl. 10. Efterfølgende
risengrød i børnehaven.
Onsdag d. 19. december: Fælles juletur til Energimuseet kl. 9.30 – 12.30. Alle
skal være i bhv kl. 9.00.
Fredag d. 21. december: Sidste dag inde juleferien – vi ses i 2019 😊

Til slut vil vi runde af med et par stykker af de dejlige børnelogikker:

Dette var årets sidste nyhedsbrev. Vi vil benytte lejligheden til at sige
tak for samarbejdet i året der er gået – vi nyder at vi hver dag må låne
jeres guldklumper og bliver beriget med en masse gode oplevelser,
sammen med dem.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

Kærlige julehilsner fra
De voksne i Gudenådalens Fribørnehave.

