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Velkommen til efteråret!

Kære forældre,
Velkommen tilbage fra ferie, håber alle har haft en rigtig dejlig ferie.
Her i børnehaven, har vi haft en dejlig sommer, hvor der er blevet leget med vand i lange baner
Personale situationen
Vi er kommet godt i gang her i børnehaven, efter en velfortjent ferie.
Som i ved, er Isabella gået på barsel det næste års tid. Hun skal føde til oktober og vi ønsker hende
held og lykke med familieforøgelsen. Rikke er rykket i køkkenet, og vi nyder hendes gode mad
I stedet for Rikke, har vi fået ansat Sarah Mortensen, som skal være på Rødderstuen sammen med
Mette C og Mette D.
Carina er desværre langtidssygemeldt og vi arbejder pt. på at få en vikar i stedet for hende.
På Troldestuen har vi Mette B., Nanna og Emily (PA studerende).
Derudover har vi glæde af Emil (PA studerende) som skal være hos os indtil 20-9.
Jeg er jo startet som konstitueret leder her i huset. Jeg ser frem til at samarbejde med personalet og
jer forældre, samt arbejdet med børnene. Hvis I har brug for at ringe til mig, er mine
kontaktinformationer således; mobil 2936 1719 og mail brob@lejre.dk.
Kom endelig til mig, hvis I har noget i vil tale med mig om!
Vedr. områdeledelse
I juni nyhedsbrevet, orienterede vi jer om, at der er lavet ny strukturomlægning. Der betyder at vi
fra oktober ikke mere skulle have områdeledelse. MEN dette er ændret, således at vi har
områdeledelse frem til januar 2020.
Diverse info og ”bønner”
Børnene vil meget gerne have deres egne cykler med ind på legepladsen og vise os hvor dygtige de
er til at cykle Det kan vi godt forstå, men vi ser os nødsaget til at sige, at man må medbringe sin
løbecykel og løbehjul på legepladsen. Cykler med pedaler vil vi gerne frabede os, af
sikkerhedsmæssige grunde. Håber på jeres forståelse.
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Når I bringer og henter jeres børn, vil vi meget gerne have, at I husker at sige godmorgen og farvel
til os. Vi har enkelte gange oplevet at ”mangle” et barn, som vi kan se er tjekket ud, men desværre
ingen der har sagt farvel – så opfordringen er, stik lige hovedet ind og sige farvel.
Når i tjekker jeres barn ind og ud, skal det ske kun af en voksen, dvs. forældre der gør dette, således
at børnene lærer at iPad i børnehaven, kun er for voksne. Men også det sikkerhedsmæssige, så vi er
sikre på, det er det korrekte barn, der bliver tjekket ud (og ind).
Garderoben
Vi vil bede jer om at i hjælper børnene med at holde lidt orden i deres garderobe og at tage kassen
med tøj med hjem om fredagen. Dette så vi kan få gjort rent i garderoben (og I kan få tjekket om det
rigtige skifte tøj er i kassen) Vi prøver selvfølgelig at lære børnene at holde orden og rydde op, men
nogle gange går det lidt stærkt.
Vi vil i den nærmeste fremtid, få styr på forgangen så jeres barn får hver en skohylde. Det bliver
nok nødvendigt med årstiden for gummistøvler og vinterstøvler
Efterårsferie
Det er kommet en advisering på famly, om at vi gerne vil vide om jeres barn holder efterårsferie.
Vi plejer at sætte en seddel op ved iPaden, men som noget nyt, vil vi bede jer meddele på famly
vedr. ferien.
Madvalg
Vedr. madvalg, så var der 100 % opbakning til madvalget. Vi fortsætter derfor med Rikkes gode
mad
Forældresamtaler
Jeg har fået en forsørgelse fra en forælder, vedr. forældrekonsultationer. Pga. tidsnød, holder vi ikke
møder med jer vedr. jeres barn, med mindre der er en bekymring. MEN I er ALTID velkomne til at
”hive fat” i os og bede om et møde, hvis I har brug for at spørge os hvordan det går, eller har brug
for et godt råd osv...
Sygdom
Vedr. sygdom, så ved vi af erfaring at vi går en tid i møde, med (megen) sygdom. I den forbindelse
vil jeg fortælle, at vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, mht. hvornår børnene igen må komme
i børnehaven, så de ikke smitter de andre børn. Hvis i er i tvivl om hvilke regler der gælder, kan I
selv gå ind på deres hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsommesygdomme/~/media/218F8342350D401680A5F35EF5FCCAB5.ashx
Sandkassen
Som i nok har bemærket, så har vi fået lavet vores sandkasse større. Den er blevet flot, syntes vi
selv, og børnene nyder det nye sand og den nye sandkasse, og med et træ midt i det hele. Træet kan
give lidt skygge til sommer.
Vi har bestilt Jørn til at male huset udvendigt, så det også bliver pænt. Det ser vi frem til.
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Pædagogiske aktiviteter
I ugerne 37 og 38 har vi Høst tema, hvor skal ud og besøge nogle gårde i nærområdet.
Der kommer info på Famly om hvornår jeres barn skal på tur. Vi skal bl.a. høste majs og æbler,
samt lave halmkranse.
Vi deler børnene op i 3 grupper, således at vi kan tage på nogle små hyggelige ture, med tid til hvert
enkelt barn og tid til at få talt om alle de ting vi ser og møder.
Når vi arbejder med emnet ”Høst”, kommer vi hele vejen rundt i læreplanstemaerne.
Ud over høstugerne, vil vi gå på legepladsen og nyde det så længe vejret er godt. Der kan komme
små impulsive ture, samt aktiviteter!
Dette var vist alt for nu.
Glædeligt efterår til jer alle.

Venlig hilsen
Bente Brøndsted
Pædagogisk leder

