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Rigtig godt nytår til jer alle
Velkommen tilbage efter juleferien, håber I alle har haft en rigtig god jul og et
godt nytår. Forhåbentligt har alle haft mulighed for at holde fri og nydt samværet
med de nærmeste, med det der sig hør og bør, i hvert fald nogle af dagene.
Så er vi i gang med hverdagen igen og det er egentlig også ganske godt 
Nye børn på stuerne
Vi siger her velkommen til flg. børn:
Orange stue: Fabian
Lilla stue: Naya og Hamoudi
Violet stue: Mathias
Blå stue: Maja
Grøn: Jakobe
Og selvfølgelig et stort velkommen til de nye forældre.
ALMENYTTIG INFORMATION:
Nyt personale
Vi er igen heldige og fået/får nye/”gamle” medarbejdere, til huset;
Stine Eggert Seielstad, pædagogmedhjælper, 32 år fra Hvalsø og som startede 8.
januar.
Og en gammel kending, Flemming Hansen, pædagogmedhjælper, 51 år fra
Hvalsø, starter hos os igen  pr. 21. januar.
Der er også to andre nye ansigter i huset i vil støde på, som er vores to
støttepædagoger, Susanne Blankensteiner & Hülya Aydin. Deres tid i huset er
begivenhedsbestemt.
Som annonceret i sidste nyhedsbrev skulle der pr. 2. januar starte en ny
medarbejder, Lotte Veseltoft, men hun har valgt ikke at starte grundet personlige
årsager.
Vi byder varmt velkommen til nye som gamle medarbejdere.
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Stuer
Som i alle nok allerede har observeret, er der nu blevet 6 stuer i huset, 2
vuggestuer (rød & orange) 4 børnehaver (lilla, violet, blå og grøn) hvoraf den ene
er storgruppen dvs. den grønne stue, som har base bl.a. i fællesrummet.
I den forbindelse vil vi meget gerne opfordre til at hovedindgangen ikke bliver
brugt til aflevering og afhentning af børn, men henviser til de respektive indgange
ved vuggestue og børnehave.
Vintertøj
I denne periode er vigtigt der er skiftetøj, tykkere trøjer til at have under
flyverdragten samt regntøj, gummistøvler og hue og vanter/luffer, tilgængeligt i
hvert barns, garderobe.
Lus

Dette er et emne, der før er blevet skrevet ud om, men vi tager det lige op igen.
Vi får åbenbart ikke helt bugt med lusene og har stadig nogen med lus, så i får
her et opråb om at tage de forhåndsregler der er i forhold til behandling og
dermed komme lusene til livs. Der SKAL kæmme og behandles efter de forskrifter
der er.
Når barnet er i behandling skal i kæmme børnene hver anden dag i min. 14 dage,
eller indtil der ikke er flere lus. Hvis der er levende lus, så køb behandling på
apoteket. Det smitter så hurtigt, så for at vi kan komme dem til livs SKAL alle
tage det alvorligt, ellers bliver det desværre ved.
Fokus
Januar & februar bliver der særlig fokus på krop, sanser og bevægelse for alle
børn i hele huset.
Hvis børn skal udvikle sig optimalt – intellektuelt, kropsligt og socialt – må
voksne give dem mulighed for at lære på den måde, der er den mest naturlige for
børn: med hele kroppen bl.a. rytmik. Det er det Lejre Kommune nu tilbyder børn
i børneinstitutionerne hvor alle er tilmeldt i forskellige grupper, på forskellige
dage, i forløb, gennem det første kvartal af 2019.

"Fysisk aktivitet er en vigtig forudsætning for den fysiske, psykiske og sociale udvikling af børn og
unge."
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Lukkedage 2019
Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen - 15., 16. og 17. april 2019
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag – 31. maj 2019
Grundlovsdag - 5. juni 2019
Lillejuleaften og juleaften – 23. og 24. december 2019
Dagene mellem jul og nytår – 27., 28. og 29. december 2019
Nytår – 31. december 2019
Der etableres nødpasning i fornødent omfang dog ikke Grundlovsdag og 24.
december.

Orientering om udbygning af børnehuset Børnehuset Den Grønne Kile
Indtil videre er der intet nyt at byde ind med, men der vil være et byggemøde
primo februar og information deraf vil følge.

31. januar, Forældrekaffe kl. 15:00-16:30

Venlig hilsen
Personalet
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