Nyhedsbrev 15. marts 2022
Gudenådalens Fribørnehave
”Hør engang hvor fuglene synge
Se hvor børnene de gynger
Grenenes knopper de er fede
Fuglen bygger sig en rede”
Sådan lyder andet vers, i en af Sangglads sange og hvor passer det bare fint, til den årstid vi
nu har taget hul på.
Solen skinner og fuglene synger, hvor er det bare en herlig tid vi går i møde – den gør noget
godt for os alle.
Her i børnehaven, nyder vi de solskinsfyldte eftermiddage på legepladsen – ja faktisk gør
vejret det, at nogle børn spørger efter at komme ud på legepladsen helt fra morgenene af.
Det er ligesom om, at altid bliver lidt lettere, når vejret viser sig fra den milde og smukke
side.
I februar fik vi holdt en dejlig fastelavnsuge og fest. Det er bestemt altid en dejlig
tradition, som i den grad sætter lys, i vores små venners øjne. Vi fik lavet nogle flotte
fastelavnsris, klippet, klistret, bagt og sunget, ja alt hvad der hører sig til. Vi vil også benytte
lejligheden til, at sige tusind tak til Jane og Emilie, som bagte lækre fastelavnsboller til os
alle – TAK! På selve festdagen, var alle børn flot og kreativt klædt ud. Alle børn får lige et
ekstra nøk på kækhedskontoen sådan en dag – det er sjovt, at være en anden version af sig
selv, for en dag

Udover fastelavn, har den seneste måned, budt på Mini-bio ture til både junior- og
mellembørn. Maddage, turdage (både planlagte og spontane), kreative sysler, fødselsdage,
massagebus, leg med store papkasser (leveret af Mileys bedstefar – tusind tak!), teater på
skolen og ikke mindst opstart af maxiklubben.

På Trommerne har vi også været i gang med at arbejde lidt videre med indretningen af
legezoner. Kig gerne ind og se vores nye bilhjørne – udformet som en traktor. Vi syntes selv
det er mega sejt og børnene har taget rigtig godt imod det. Der er også kommet et nyt skab
til spil, ind på Trommerne, så børnene selv kan tage de spil de har lyst til at spille. Nu mangler
vi bare at navngive det nye hjørne – det vil vi gøre inden længe, ligesom vi vil gå i gang med at
indrette legezoner på Trompeterne.

Personale:
Anita A. fik Corona lige før jul. Det har desværre vist sig, at hun efterfølgende er plaget af
følgevirkninger. Det betyder at hun er på nedsat tid. Vi ved endnu ikke hvornår det lykkes for
Anita at komme på hendes normale timeantal, men det går stille og rolig den rigtige vej.
Studerende:
Efter en meget lang pause, har vi igen valgt at modtage studerende fra VIA
i Viborg. Det betyder at vi den 21. marts modtager en 1. års studerende, som
skal være hos os indtil den 17. maj.
Vi har allerede hilst på Mathias Dalgaard Jensen, som kommer fra
Bjerringbro og er 19 år gammel. Vi glæder os meget til samarbejdet. Malene
vil være praktikvejleder for Mathias.
Nye børn:
Den 1. april siger vi velkommen til Caroline, som er lillesøster til Sebastian – Caroline skal gå
på Trommerne.
Den 1. maj siger vi velkommen til Emil (Nohrs lillebror), Sofie (Signe E´s lillesøster), Ebbe
(Andreas lillebror) og Karla og hendes familie, som er nye på GUF.
Vi glæder os til at lære dem alle godt at kende
Vinter- og påskeferie:
Vi oplevede desværre at der i vinterferien faldt rigtig mange af de tilmeldte børn fra, så vi
kun havde ca. halvdelen af de børn, som var tilmeldt. Det er rigtig ærgerligt, da vi på den
måde, ikke får afviklet alt det ferie og afspadsering blandt personalet, som vi kunne have
fået, mens mange børn holdt fri. De skal så i stedet have fri, når vi har fuldt hus af børn –
det er aldrig optimalt.
Så en lille bøn. Hvis du har tilmeldt dit barn til påskeferie og noget har gjort, eller kommer til
at gøre, at du ikke skal bruge pladsen alligevel, vil vi gerne have, at du giver besked, så hurtig
som muligt!
De tre dage op til påske sammenpasser vi med SFO’en om morgenen og om eftermiddagen i
børnehaven.
Her er jeg – hvem er du?
Sådan lyder navnet på vores næste emne, som vi er gået i gang med i dag. Forældre til
mellem- og maxibørn, ved det allerede, da de har haft en hjemmeopgave, sammen med deres
barn. Vi har valgt at dette emne kun er for de ældste børn, da de bedst kan relatere til det
og fordi vi har lyttet til, at vores juniorbørn ”bare gerne vil lege” så snart vi prøver at sætte
voksenstyret aktiviteter i gang. De skal i stedet på ture og i hallen og bruge motorikken de
dage – hvilket de elsker. Vi er i grupperne tirsdage og torsdage i uge 11 og 12.

Børn og selvbestemmelse:
Vi voksne havde i sidste uge personalemøde. I den forbindelse reflekterede vi over vores
hverdag og struktur. Vi blev blandt andet enige om at løsne op ift alle de tiltage vi indførte i
coronaens skygge. Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke længere har ”tisserunder” (kun
for de børn der ofte oplever uheld), at børnene helt selv bestemmer hvornår de vil tage en
formiddagsmad og at børnene helt selv bestemmer i hvilken rækkefølge de vil spise maden i
deres madpakke. Ønsker de fx at starte med en dessert, så er det fint for os. Vi tænker at
der altid vil være det bedste tilbage og vi har fuld tillid til, at I forældre kun putter det i
madpakken, som jeres barn må spise
Indrømmet, så fik alt det hygiejnehalløj og corona, os voksne til at tænke meget i struktur og
kontrol. Sådan ønsker vi ikke at være, så nu vil vi tilbage til ”vores gamle jeg”, hvor børnene
oplever stor grad af med- og selvbestemmelse, hvor vi som ansvarlige voksne kigger med på
sidelinjen og hjælper de børn der kan være udfordet med det.
Efterlysning:
Vi mangler tegnepapir. Så skulle der være nogle af jer forældre der har adgang til en gratis
omgang af det, så er vi glade modtagere. Det betyder ikke noget, om der er en form for
reklame på papiret – vi skal nok få lavet nogle flotte tegninger alligevel.

Ledige pladser:
Vi har stadig ledige pladser til børn født i 2020 og som skal starte i børnehave i 2023. Spred
endelig budskabet!
Vigtige datoer:
-

Melodi grand prix: deltager vi i på skolen fredag d. 8. april om formiddagen, med
vores ”pas på vores jord sang”. De forældre der har mulighed for det, må gerne
komme og kigge på.

-

Maddag: har vi igen torsdag d. 21. april – vi skal nok minde om det, når vi kommer
tættere på.

-

Forældre passer børnehave og skole: fredag den 29. april, hvor alle ansatte på GUF
har pædagogisk dag – der kommer en seddel på pulten, hvor I kan melde jeres barn til
pasning.

-

Forældreårsmøde: afholdes torsdag d. 19. maj – sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi forventer der møder mindst én forældre op fra hver familie.

Børnelogikker:
Et lille hverdagssmil til slut

