Nyhedsbrev 31. januar 2022
Gudenådalens Fribørnehave
Den første lille del af året er allerede gået – januar er slut! Vi havde en dejlig stille
opstart efter nytår. Den første uge lod vi børnene bestemme farten, alle skulle lige
finde hinanden igen ovenpå juleferien. Derefter gik vi igang med den vante struktur,
blandt andet med fødselsdagsfejringer, turdage, bålhygge og ikke mindst fik vi holdt
en dejlig lysfest.

Maxibørnene har også genoptaget deres FRYD-leg forløb. De er så heldige at de må
låne lokaler ovre hos Merle, som bor lige over for skolen. Der er der lavet et fint
lokale i en staldlænge, som bare indbyder til leg og bevægelse. Stor TAK til Anita og
Christian for den mulighed!

Her fejre vi fødselsdag for Merle i det fine lokale, vi må låne til maxierne.

Vi voksne har også haft pædagogisk dag, hvor vi har lavet årsplan for 2022. Vi vil som
altid lave temaer/emneuger, støtte op om kultur og traditioner, vi skal på
busudflugter, have maxiforløb, deltage i Melodi Grand Prix på friskolen, have
maddage og helt sikkert meget mere, som vi spontant får lyst til hen af vejen. Vi
satser på et fantastisk år!
Melodi Grand Prix og maddage, er gamle traditioner som vi havde før corona og som vi
derfor vil genoptage. Melodi Grand Prix bliver d. 8. April om formiddagen. Maddage
bliver en gang om måneden, med start her torsdag d. 3. februar. På torsdag lægger vi
ud med at have ”smøre-selv-dag”, så medbring blot en lille madpakke den dag.
Alt det vi skal lave i løbet af året, kommer I forældre til at høre mere om hen af
vejen, når vi kommer dertil.

Lige nu, vil vi glæde os over, at I forældre fra i morgen af, ikke længere skal bruge
mundbind, når I kommer i børnehaven og at I forældre igen må komme ind i
børnehaven. Yderligere vender forældrekaffe og fællesspisninger tilbage og vi
begynder at sampasse med SFOén igen om morgenen – alt sammen noget der ligner
normalitet.
Dog skal vi fortsat være opmærksomme på smittespredning! Det betyder at de gode
vaner med god håndhygiejne, nyse/hoste i ærmet og ikke møde op når man er syg,
fortsat gælder!
I skal derfor fortsat sende jeres barn ind og vaske hænder, når det kommer i
børnehave om morgenen.
Mini-bio:
Vi har med ret kort varsel, fået et tilbud om at komme i biografen i Bjerringbro, i
morgen d. 1. februar. Det har vi taget i mod og vi har bestemt at det er juniorbørnene
som skal afsted. Som altid køre vi i egne biler derned og juniorbørn, skal derfor huske
at sætte en autostol i morgen tidlig i garderoben.

Juniorbørnene skal se seks små film i biografen i morgen, blandt andet Cirkeline.

Fastelavn:
I uge 8 har vi fastelavnsuge. De tre første dage vil vi lave forskellige
fastelavnsrelateret aktiviteter fx klip, klister, synge og bage. Om torsdagen d. 24.
februar vil vi slå katten af tønden, så den dag er vi alle udklædte når vi kommer i
børnehave (dog uden pres, hvis nogle børn ikke har lyst til det, er det helt ok)!

Nye børn:
Den 1. januar sagde vi goddag og velkommen til Emma på 5 år og Lenora på 3 år, samt
deres familier, som er nye på GUF. De er begge kommet godt i gang med
børnehavelivet her hos os.

Emma

Lenora

Ledige pladser:
Endnu engang vil vi nævne at vi har ledige pladser i børnehaven. Specielt børn født i
årgang 2020, mangler vi. Dem der skal starte i børnehave næste år i 2023. Skulle I
kende til familier, som endnu ikke har valgt børnehave, eller som er i tvivl om valg af
børnehave, så læg lige et godt ord ind for os!

Nøgle og udlån af børnehaven:
En lille service information til jer alle er, at I altid er velkomne til at henvende jer på
skolens kontor, ved vores sekretær Jette, for at få en nøgle til børnehaven. Det kan
for nogle familier være nyttigt.
Hvis man har en nøgle, er man også velkommen til fx at bruge/låne børnehaven i
weekenderne. Det kunne fx være, at vise børnehaven frem, eller holde fødselsdag
eller lignende. Det eneste krav er, at det man låner børnehaven til, skal relatere til
det barn der går her og at man lige giver personalet besked.

Besparelser i Viborg Kommune:
Viborg Kommune er desværre i gang med besparelser på nogle områder. Det kommer
også til at ramme børn i private børnehaver, da hele sprogområdet er omfattet af
besparelserne. Blandt andet vil sproggrupperne på Vævervej blive nedlagt. Et tilbud vi
har gjort brug af til særligt sprogudfordret børn. Der er også skåret ned på
talepædagog-stillinger.
Legeteket, der er en samling af udviklingsstimulerende materialer som fx pædagogisk
legetøj, sprog-, førskole-, motoriske- og sansemæssige materialer, bliver desværre
også lukket. Et sted vi ofte har haft stor gavn af at låne materiale igennem.

Det er rigtig ærgerligt. Vi er dog så heldige, at vi på trods af besparelser og
omrokeringer, har fået lov til at beholde vores Logopæd (talepædagog) Line K.
Madsen, som vi har haft et godt samrabejde med gennem flere år.

Vinterferieaktiviteter:
Nu er det snart vinterferie – og nogle er så heldige at de skal holde ferie.
Viborg Kommune har masser af aktiviteter for børn og deres familier i vinterferien.
Derfor får I et link til deres ferieaktivitetskatalog. Håber nogle af jer, kan få glæde
af det!
https://bit.ly/3qLlbtm
Legetøjsdag:
Om fredagen har vi, som I ved, legetøjsdag. Det er en dag, som mange børn ser frem
til og virkelig hygger sig med.
Vi voksne har dog en lille bøn – vi vil gerne frabede os at der er lyd i det legetøj, som
børnene medbringer. Hvis der er lyd i meget af det legetøj der er med, er det
simpelthen for svært, at være så mange indenfor, som vi er, når vi har fuldt hus (ca.
40 børn og 8 voksne). Lyde fra et godt mix af brandbiler, lyssværd, fjernstyret biler,
dansende Barbier, gøende hunde osv. gør, at dagen ikke bliver hyggelig for nogen, da
der simpelthen er for mange stimuli.
Yderligere vil vi gerne have at, hvis der medbringes våben, sværd eller lignende
”kamplegetøj”, så er det kun til udedørs brug. Den slags lege er ofte voldsomme og
med meget lyd på og derfor heller ikke egnet til et indendørs børnehaveliv.
Vi håber på jeres forståelse, da vi ikke ønsker at være irettesættende voksne og
skabe negativ kontakt, omkring noget så kært, som det legetøj vores små venner har
med hjemmefra.

Vi mangler strømper:
Skulle der være nogle af jer, da har aflagte strømper til børn derhjemme, så er vi
glade modtagere i børnehaven!

Vigtige datoer:
- Tirsdag d. 1. februar:

Juniorbørn i Mini-bio i Bjerringbro

-

Torsdag d. 3. februar:
Lørdag d. 5. februar:

Maddag – lille madpakke den dag
Visionsdag for bestyrelse og ansatte

-

Torsdag d. 10. februar:
Uge 7 (d. 14. – 18. feb):
Torsdag d. 24. februar:

Forældrekaffe
Vinterferie – pasning af tilmeldte børn
Vi slår katten af tønden – husk udklædning

-

Fredag d. 18. marts:
Fredag d. 8. april:

Fællesspisning i børnehaven
Vi deltager i Melodi Grand Prix på skolen

-

Mandag d. 25. april:
Fredag d. 20. maj:

Forældrekaffe
Fællesspisning i børnehaven

-

Fredag d. 27. maj:

Lukket (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Børnelogikker:
Vi slutter, som altid, af med et lille smil fra hverdagen 😊
Vi er på legepladsen. En lille flok
børn og Hanne sidder og betrager
den flyvemaskine der er på den
flotte blå vinterhimmel.
Hanne:
”Se lige engang hvordan man kan se
udstødningen fra flyvemaskinen, som
bliver længere og længere”
Merle:
”Det ligner den næstetest som min
Malthe og Mille har fået taget”

Josefine og Emilie leger familie.
Josefine: ”Kom så min skat, vi skal
afsted nu!”
Emilie: ”Wah wah, men jeg vil sove
længe”
Josefine: ”Jamen så hygger vi lidt
skatter”
Emilie: ”Okay mor”
Josefine: ”Ej altså skatter, NU går
den ikke længere – det
ender jo med at jeg
kommer for sent på
arbejde!”

