Juli 2016

Kære forældre i Lærkereden!!
Så nærmer sommerferien sig for de fleste af os. Derfor ønsker vi i
Lærkereden alle børn og forældre en rigtig dejlig sommer og ferie. Vi glæder
os til at se såvel store som små med (forhåbentlig) sommerbrune kinder og
fornyet energi efter sommerferien.
Vi vil opfordre jer til at have lidt blandet tøj liggende i garderoben, så der er noget forskelligt
til det alsidige danske sommervejr
Når I går på ferie, så vær sød at huske at tømme jeres barns garderobe, så vores rengøring
kan komme til at gøre grundigt sommerrent!
Da vi henover sommeren kan finde på at tage på små spontane ture, er det vigtigt at I
meddeler personalet, hvis I kommer senere end kl. 9.00; da I ellers kan risikere at komme til
en lukket dør. Husk derfor rygsæk og drikkedunk på dit barns plads.
Husk endelig at smøre jeres børn med solcreme om morgenen, så gør vi det igen efter
frokost. En lille kasket eller bøllehat samt en tynd langærmet skjorte på soldage er også en
god ide. En badedragt/bikini/badebukser eller ekstra underbukser + håndklæde vil også
være rart at jeres barn har i garderoben i tilfælde af vandpjaskeri  Endvidere vil vi gerne at
der er en lille rygsæk med drikkedunk på hvert barns plads.

Uge 28+29 på Egebjerget:
Som bekendt har vi sammenlagt Egebjerget og Lærkereden i uge 28 og 29. Vær
opmærksom på at vi åbner og lukker på Egebjerget i disse uger. Der vil hver dag være
en medarbejder der åbner, og en der lukker som børnene kender hver dag i disse uger. Hvis
jeres barn er syg eller ikke kommer, så ring blot til Lærkeredens børnehave telefon på 3018
3785 eller vuggestuens telefon 3018 3780, vi tager nemlig telefonerne med.
Adressen til Egebjerget er: Rynkebjerggårdsvej 3, 4320 Lejre
Telefon: 30 18 37 90

Områdebestyrelsen:
Maja Samming ønsker at træde ud af områdebestyrelsen. I stedet er Chris Paine tiltrådt
posten, og vil sammen med Emilie Attwell, forestå arbejdet i områdebestyrelsen.

Byggeriet:
Byggeriet skulle have været i gang. Desværre har det ved licitationen vist sig, at byggeriet
bliver 2 millioner dyrere end først beregnet, så disse midler skal lige frigives inden vi kan gå i
gang. Det forventes at der kort efter sommerferien er en afklaring på hvornår byggeriet går i
gang; og når de gør det er vi klar

Personale nyt:
Som I ved lavede personalet og jeg en omrokering i midten af november, hvor Anne Grove
og Maria byttede afdeling. Fra 1. august bytter Maria og Anne igen om, så Anne kommer til
at være stuepædagog i vuggestuen, og Maria kommer til at være ansvarlig for

lille/mellembørnsgruppen i børnehaven sammen med Christina, som er stuepædagog for
denne gruppe.
Christina er fortsat hos os 10 timer om ugen fordelt primært på formiddage tirsdag, onsdag
og torsdag. Husk altid at sige til, hvis der et behov for at få en snak med Christina. Hvis man
som forældre ikke når at se hende, så kan det med lidt planlægning sagtens lade sig gøre.
Anne Rømer fortsætter sit arbejde med storbørnsgruppen i det kommende år sammen med
vores studerende Sarra, som skal være hos os frem til november.
Helle Øgaard har sidste dag i fast vagtskema fredag den 1. juli. Vi siger Helle tak for denne
gang og glæder os til at gøre brug af hende en gang imellem som vikar hos os. Helle
kommer dog tilbage til os i uge 30 og hjælper til.
Velkommen til:
1.Juli siger vi i lille/mellembørnsgruppen velkommen til Alexander og hans familie.
1.august siger vi velkommen til Helene i lille/ mellemgruppen og Jessica i storgruppen og
Deres familier.

Og tak for nu og tak for lån:
Kære Vikingeforældre!
Vi vil hermed gerne sige tusind tak for lån af jeres skønne børn.
Det har været fantastisk at få lov til at se børnene spire, fra at være et lille frø til at alle er
blevet en frodig blomst, som nu er klar til at blive plukket og sendt videre til skole og ud i den
store verden.
I de sidste tre måneder synes vi, at børnene har knyttet tætte venskaber på kryds og tværs i
gruppen; så nu er de klar til at knytte nye venskaber i deres videre skoleliv.
God vind til jer alle
Anne Grove og Anne Rømer

Vigtige datoer:
Med opbakning fra forældrerådet, har vi besluttet at vi torsdag den 8.september
holder en pædagogiskdag for personalet i Lærkereden. Det vil sige, at vi denne dag vil
opfordre de af jer der kan og har mulighed for det, at holde en fridag med jeres børn. For de
forældre der ikke har denne mulighed, vil der naturligvis være pasning i Lærkereden bl.a. af
forældre fra forældrerådet. Har du som forældre lyst til at give et nap med denne dag med
pasning, er du meget velkommen til at melde dette til mig - og gerne så hurtig som muligt.
Mere information om denne dag følger, når vi kommer lidt længere frem.

Med ønske og håb for en dejlig sommer og ferie til jer alle store som små

Pernille Dyrvig (Pædagogisk leder)

