Nyhedsbrev september - oktober 2018
Kære forældre
Endnu engang er det blevet tid til et nyhedsbrev. I skrivende stund er vores
teateruger vel overstået og sikke en præmierer vi fik. Tusind tak for opbakningen fra
jer forældre, søskende og bedsteforældre. Det var første gang vi prøvede sådan et
projekt, men bestemt ikke sidste gang.
Børnene har været meget engageret og det at lege på en scene, er den første spæde
øvelse i, en dag at stå på en meget stor en, eller i hvert fald at have det godt med at
stille sig op foran andre. En naturlig tidlig øvelse, som børnene slet ikke tænker over,
når bare vi leger. Samtidig er der en stor grad af social træning i sådan et forløb.
Det at give og tage plads, samarbejde, kommunikere, mestre og forme noget sammen,
er med til at styrke vores fællesskab. Glæden har været drivkraften.

Vi har også haft en dejlig oplevelse med at være til fælles legedag i ”Livstræet” i
Vellev. Denne dag var sammen med de omkringliggende fribørnehaver, som vi
samarbejder med. Mammen, Nørreå, Vejrumbro, Tange, Sahl og Vellev. En dag der var
fyldt med fællesskab, leg og glæde. Formiddagen blev brugt til at være rundt på fire
poster, eftermiddagen til ture og leg. Det var fjerde gang vi deltag i denne årlige
begivenhed og vi nyder det alle, store som små.

Personale
I sidste nyhedsbrev meddelte vi, at vi fik Chanett (Villads mor) i praktik i tre
måneder. Det kom desværre ikke til at holde stik, da Chanett var så heldig at få fast
arbejde, den dag hun startede hos os. Det betød at vi kun fik glæde af hende i 14
dage. Tak for den tid du nåede at være her Chanett.
For to uger siden meddelte vi at Anita Laursen var sygemeldt, dengang i 14 dage. Den
periode er desværre forlænget, så Anita nu er sygemeldt i hvert fald oktober måned
ud. Anita er sygemeldt af private årsager. Vi savner hende og ønsker hende rigtig god
bedring.
Vi har fået en ny løs vikar i huset. Han hedder Mathias Nørgaard
Jensen og er 18 år.
Mathias har allerede været her nogle gange og børnene er rigtig
glade for ham. Mathias er også vikar på skolen.
Mette, vores ”gamle” faste vikar er gravid og går på barsel midt i
oktober. Det er vi selvfølgelig kede af, men ønsker hende en rigtig god
barsel.

Sangglad
Vores nye sangkonsulent Ida fra Sangens Hus, er startet og vi er kommet rigtig godt
i gang med samarbejdet med hende. Ida er i børnehaven hver onsdag formiddag. Hun
præsenterer sig selv her:
Jeg hedder Ida Björg Leisin, og har fornøjelsen af, at overtage
Annemettes plads, som Sangglad sangkonsulent i Gudenådalens
Fribørnehave.
Alle i huset har været skønne til at tage imod mig, og jeg ser
frem til et givende samarbejde, over det næste halvandet års tid.
Jeg er uddannet sanger, musik- og bevægelseslærer fra Rytmisk
Musikkonservatorium i 2004, og har siden arbejdet sangfagligt og
pædagogisk, med alt fra babyer til pensionister.
Som sangkonsulent i Sangglad, har jeg været ansat siden
projektets start i 2016, og er tilknyttet yderligere 3
institutioner.
Derudover underviser jeg i solosang, og er selv udøvende
sangskriver og artist.
Til dagligt bor jeg i Århus, med min kæreste og vores datter.

Børn
Olivia og Clara startede begge to i børnehaven d. 1. september. De er begge kommet
rigtig godt fra start, de er bare seje til at gå i børnehave. Olivia og Claras familier er
nye familier på GUF.

Uge 42
I uge 42 er der mange børn og voksne der holder efterårsferie. Dem som har meldt
børn til pasning, har meddelt at der først er behov for pasning efter kl. 7.00. Derfor
åbner børnehave først kl. 7.00 i uge 42.
Rigtig god ferie til dem som har det.
Information i garderoben
Vi oplever at det kan være forvirrende for jer forældre at finde rundt på vores
tavler i garderoben. Det kan vi egentlig godt forstå. Vi har desværre ikke en hel væg,
hvor vores opslagstavler kan hænge samlet.
•

•
•
•
•

Whiteboard-tavlen ved Midgårds indgangsdør, er den tavle hvor vi skriver alle
daglige informationer – der hvor I kan læse hvad vi har lavet (er der beskeder
til dagen efter, er de også her).
Diverse opslag omkring aktiviteter og begivenheder der lægger lidt ud i
fremtiden, kommer op på begge indgangsdøre, eller tavlerne lige ved siden af.
Tavlen over pulten, er der hvor der hænger generelle beskeder fx brødliste
(der er lige kommet en ny), nyhedsbrev og forældrekaffe-oversigt.
Tavlen ved døren ind til stuen Asgård er forældrerådets/forældrenes tavle.
Tavlen i hjørnet ved Asgårds toilet er til opslag fra begivenheder ”ude i byen”.
Ny mailadresse

Børnehaven har fået ny mailadresse. Den nye mailadresse er: bornehaven@gufs.dk
Forældre passer børnehave
Torsdag d. 8. og fredag d. 9. november skal alle ansatte på Gudenådalens friskole og
fribørnehave igen til de frie skolers fællesmøde på Ollerup Højskole på Fyn. Dette er
en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor forældre passer både skole og børnehave
på GUF. Personalet tager afsted samlet, for at styrke trivsel og fællesskab kollegaer
imellem.
Det betyder at børnene i børnehaven fra torsdag kl. 12.00 vil blive passet af
forældre og vikarer. De forældre der har meldt sig til at passe børn er: Michelle
(Milas´mor), Tine (Holger B´s mor) og Karen Iben (Isak´s mor).
Om kort tid vil der komme en seddel på pulten i garderoben, hvor I forældre skal
skrive på, om jeres barn kommer, eller i selv sørger for pasning.

Venteliste
I sidste nyhedsbrev skrev vi, at vi har ledige pladser på vores venteliste fra år 2020.
Det har vi stadig og der kommer derfor snart et opslag om dette på facebook. I må
rigtig gerne dele det, så det kan komme ud til så mange som muligt.
Ud fra de familier og børn vi har i huset nu, fornemmer vi, at der måske er nogle små
søskende, som ikke er skrevet op på ventelisten. Er det tilfældet og I ønsker plads til
dem fra år 2020 og frem, så vil vi gerne have indmeldelser på dem. På den måde ved vi
hvor mange pladser vi har at tilbyde nye familier.
Der skal fortsat lyde en opfordring til alle nuværende familier, om at sprede
budskabet. Den bedste reklame vi kan få er fra Jer 😊
Bedsteforældre juleklippeklisterdag
Fredag d. 23. november holder vi traditionen tro bedsteforældrejuleklippeklisterdag. Giv endelig alle bedsteforældre besked nu, så de kan sætte kryds i kalenderen.
Det plejer at være en rigtig hyggelig formiddag, hvor børn og bedsteforældre,
hjælpes ad med at pynte til jul i børnehaven. Invitationen vil komme op i garderoben i
starten af november.

Fredag d. 12. oktober:

Kalender
Vi deltager i skolens motionsløb kl. 9.00

Uge 42:

Mange holder fri – børnehaven åbner først kl. 7.00

Tirsdag d. 23. oktober:

Forældrekaffe kl. 15.00 – 16.15

Onsdag d. 24. oktober:

Mellembørn hjem til Kirstines fødselsdag – husk
autostol/sæde.

Torsdag d. 1. november:

Maxibørn hjem til Holger Bergs fødselsdag

Mandag d. 5. + tirsdag d.
6. november
Torsdag d. 8. + fredag d.
9. november

Anita A på ”Marte Meo kursus”

Fredag d. 23. november

Bedsteforældrejuleklippeklisterdag

Det faste personale til ”De frie skolerne
fællesmøde” – forældre passer skole/børnehave.

Børnelogikker
Afslutningsvis skal I da ikke snydes for vores dejlige børnelogikker 😊
Ebbe kommer og viser sin gule Tshirt.
Voksen: Hvor er den fin, det er
vist den du fik af børnehaven.
Ebbe: Nej, den var hjemme i mit
skab!

Mathilde T: ”Når jeg bliver
voksen skal jeg have en hvid bil og
når den kommer hjem til mig skal
den have mange striber med
farver på!”

Kærlige hilsner
fra
Alle vi voksne i Gudenådalens Fribørnehave

