Februar 2016

Kære forældre i Lærkereden!!
Vejret veksler vældig meget og det vil helt sikkert fortsætte i den
kommende tid. Så hjælp os og dit barn med at have et godt udvalg af
udetøj og skiftetøj - gerne flere sæt, så vi kan holde jeres børn tørre og
varme. Vi er fortsat ude i op til 2 timer fra 12-14, så det er vigtigt med
både varme huer og vanter, der gerne må kunne tåle lidt vand.

Årshjul
På vores seneste personalemøde lavede personalet og jeg i fællesskab det kommende
årshjul. Med et årshjul sikre vi, at vi er rundt om alle læreplanstemaerne og er målrettede i
vores læring til børnene. Dette års årshjul rummer, udover de fastlagte traditioner med
diverse kreative udfoldelser, en del leg og bevægelse - herunder emne om kroppen,
trafikuger, plante og så-projekter; og som noget nyt for os: mere fokus på science og natur
og naturfænomener, - allerede i dette nyhedsbrev har vuggestuen lavet et lille pædagogisk
science forløb, som de gerne vil dele med jer alle.

Byggeriet
Som områdeleder Yvonne Frandsen fortalte på vores forældremøde i oktober måned, så er
alle tegninger nu godkendte og vi mangler nu blot forårets komme, og at frosten forlader
jorden, så skulle vores byggeri af en ny og forbedret Lærkerede gerne se sin begyndelse.
Ifølge planen går byggeriet i gang omkring maj 2016 og forventes afsluttet i starten af 2017.
Har I spørgsmål så spørg os endelig eller kontakt Yvonne Frandsen på yvfr@lejre.dk eller
på 20318277.

Personalesituationen
Lisbeth er sygemeldt foreløbig 2- 4 uger grundet et kraftigt hold i hendes ryg.
Belinda er fortsat sygemeldt foreløbig frem til 15. februar.
Imens Lisbet og Belinda er sygemeldte har vi heldigvis kunne fortsætte vores samarbejde
med Helle Øgaard, som er hos os frem til 15. februar.
Og så er Christina endelig tilbage hos os igen efter at have haft orlov igennem det sidste 1½
år pga. hendes datters sygeforløb. Christina har sammen med Oliver og Helle Ø ansvaret for
de mindste og mellemste i Troldehuset.
Thomas som er vores nye PAU elev skal være hos os indtil 15. maj. Thomas har første
halvdel af sin praktik i vuggestuen altså frem til 1. marts.
Emilie får lov at forsætte hos os de næste to år i et EGU-uddannelsesforløb, hvilket vi er
rigtig glade for i Lærkereden.

Science projekt: ”Snemanden”.
Med udgangspunkt i læreplanstemaet Natur og naturfænomener bød januars dejlige snevejr
på en sjov oplevelse i vuggestuen.
Vi ønskede at give børnene en sanselig oplevelse af; hvordan føles sne? Er den kold/ varm?
Hvordan ser den ud når den er ude og hvordan når den er inde? Hvad sker der visuelt, når
sneen tages med indenfor?
Børnene viste stor glæde og interesse for at
være ude i sneen. Forinden havde vi sunget
sangen om snemanden og talt om, om vi mon
kunne bygge en snemand selv?
Sneen som var kold blev rullet rundt til to små
kugler som vi satte ovenpå hinanden.
Børnene huskede på, at den skulle have
arme, næse og øjne. I bålhuset fandt vi kul til
snemandens øjne og så kom han med ind på
stuen. De store børn havde gode svar på,
hvad mon der nu ville ske med snemanden?
Citat ” han smelter” sagde en af vores store børn i vuggestuen.

Vi fulgte processen, mærkede på ham og ja han blev til vand. Vores projekt vil vi
dokumentere, ved at lave en bog med skønne billeder. Det glæder vi os til at kunne kigge i
sammen med børnene og vise dem for jer forældre og vores kammerater i børnehaven.
Helle, Maria, Thomas og Emilie

Fortællingen og Lin og Mays og deres far og mor:
Som de fleste af jer nok husker var magasinet ”Vores børn ” på besøg i Lærkereden i
slutningen af september måned, for at lave en reportage om familien xx og deres ophold i
Danmark og deres rejse hertil. Magasinet er netop udkommet med en rigtig god artikel som I
er velkommen til at låne med hjem.
Der ligger et par eksemplarer i hver afdeling, som I gerne må låne med hjem på skift eller
snuppe en kop kaffe og læse hos os imens.
X- i kalenderen:
Allerede kendte datoer for kommende arrangementer, lukkedage mv er skrevet i dokumentet
der følger med dette nyhedsbrev lige til at hænge op på opslagstavlen derhjemme, der
mangler stadig et par datoer så kalenderen vil løbende blive opdateret.

Nødråb:
Er I som forældre ikke søde at give os besked via telefon eller sms, hvis I kommer 30
minutter senere end det angivne tidpunkt i kalenderen. Så vi kan give beskeden til jeres børn
såfremt at de spørger og kan disponere optimalt over vores tid og ressourcer. På for hånd
tak.

Velkommen til:
I vuggestuen siger vi velkommen til Sana og Jaquelin og deres familier.
I børnehaven siger vi velkommen til Rayan og hendes familie.

Rigtig god weekend til alle
Pernille Dyrvig (Pædagogisk leder)

