Maj 2016
Kære forældre i Lærkereden!
Indledningsvis en stor tak til alle, store som små, der var med
til at forskønne Lærkereden på kaffe såmik/
arbejdseftermiddagen. At dømme ud fra antal deltagere,
stemning, engagement og tilbagemeldinger, er det bestemt
ikke sidste gang vi laver et sådan arrangement. Desværre blev
vi ikke helt færdige med at male legeredskaberne på
legepladsen; og det stikker lidt ud, så hvis 4-6 voksne og gerne
et par børn, har lyst at hjælpe til med det sidste, er der igen en
chance onsdag den 8. juni fra bare 15.30-18.00. Skriv jer på
opslaget i hhv. børnehave og vuggestue, hvis I har mulighed for
at give en hånd med. Vi sørger for lidt forfriskninger til
arbejdet
Solcreme:
Husk at smører dit barn med solcreme inden han/hun kommer i Lærkereden,
så gør vi det til gengæld i løbet af dagen. Husk også gerne at have en lille
”bøllehat” eller kasket liggende, som barnet kan få på, på særlig solrige dage.
Den årlige betaling af solcreme foregår netop nu. Det koster blot 30 kroner for en hel
sæson.
Lidt om hvad Trolderne laver og har lavet de sidste måneder.
Vi har igennem de sidste par måneder holdt samlinger, hvor vi har en fin lille kuffert
hvor der er en masse ting i. Vi har bl.a. nogle hæklede ting som symboliserer forskellige
sange. Der ligger tal, så vi kan lære hvordan tallene ser ud, og vi regner med dem. Vi
har nogle brikker i forskellige farver, så vi kan lære de forskellige farver at kende. Der
er også lige flyttet nogle kort ned i kufferten, hvor der på den ene side er et billede af et
barn, og på den anden side står barnets navn. Disse kort kan vi bruge på flere
forskellige måder. Vi kan ligge et kort så barnet kan se hvor det skal sidde, og vi kan ud
fra kortet se hvem der er her, og hvem som mangler, og børnene kan lære at se
hvordan deres navn ser ud på skrift.
Når vi holder samling snakker vi også, om hvordan man er gode venner og om hvordan
vi kan trøste hinanden. Vi snakker om, at det er ok at sige nej, hvis der sker noget man
ikke kan lide; og at man altid kan hente en voksen, som altid gerne vil hjælpe, hvis
man er blevet uvenner.
Vi har også været i hallen på Glim skole, dér er der rigtig blevet brugt en masse krudt.
Vi har hoppet og slået kolbøtter på den store madras, vi har spillet fodbold, og nogle
gange har vi bare drønet rundt. Børnene har virkelig nydt at vi er gået derop, vi har
også øvet at holde i hånden, gå på en række og blive i højre side.
Vi har fået klippet de smukkeste hånd-blomster, som er sat rundt i de forskellige
vinduer. I må gerne gå på jagt efter jeres barns.
Vi har haft vores torsdags grupper, hvor der har været et drenge hold, som har snakket
meget om hvordan man er gode kammerater, og de har lavet en masse fysiske lege.

Vi har haft en gruppe som har haft sang og musik, hvor de både har sunget og spillet
på vores forskellige instrumenter.
Vi har haft en gruppe hvor vi har haft fokus på sprog og sproglege, hvor vi også har
brugt vores samlingskuffert.
Hver gang er vi alle mødt i det store rum i forsamlingshuset, hvor der har været fuld
gang i musikken, og der er blevet danset, hoppet, sprunget, trillet og rocket til den helt
store guldmedalje.
Mange hilsener fra Trolderne og deres voksne, Christina og Helle
Månedens børne citat:
Jasper har været syg, men er med for at hente lillesøster. Tror jeg (Christina) er nr. 3
voksen som siger hej til Jasper, og siger at vi savner ham i børnehaven, og vi glæder os
til han kommer tilbage, så siger Jasper til mig:
”Christina jeg kommer lige lidt med ud på legepladsen, så kan du jo lige nyde mig lidt
inden jeg skal hjem igen”
Personalesituationen
Pr. 1. juni starter Sarra i sin 2. lønnet praktikperiode hos os. Vi siger velkommen til
Sarra, og glæder os til et godt samarbejde med hende.

Hej mit navn er Sarra Abu Mneajil, jeg er 22 år. Jeg studerer til pædagog på University
College Sjælland. Jeg skal være i praktik her fra d. 01.06. til 30.11.2016. Jeg skal være
i Troldhuset med lillemellemgruppen. Jeg håber, vi får et godt samarbejde 
Helle Øgaard er fortsat i Toldegruppen 25 timer om ugen frem til 1. juli, hvilket vi er
rigtig glade for.
Britt Jagtfelt er netop i denne måned startet hos os som ressourcepædagog. Britt har 10
timer i Troldehuset.

Katja Viid Vang Olsen. Er netop startet i denne uge som tilkaldevikar, og vil derfor
kunne ses i begge afdelinger. Katja er uddannet pædagog fra 2015.
Sommerfest:
Den årlige sommerfest afholdes i år 26. august, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Temaet vil igen i år være ”Høst”, og vi vil gerne lave en endnu større og flottere
udstilling i år. Derfor opfordrer vi jer og jeres børn til at medbringe flotte, sjove, store
eller finurlige grøntsager/ frugter og andet godt til udstillingsbordet, så pas og plej
urtehaven godt for der er præmier på højkant.
Hjælp os og hjælp dit barn:
Er I som forældre ikke søde at hjælpe os og jeres barn med at rydde op inden I går
hjem. Er vi på legepladsen, så hjælp dit barn med at samle så meget legetøj op som
barnet er gammelt og er vi inde så vær sød at hjælp os og dit barn så det barnet har
leget med bliver ryddet op og pakket sammen. Det hjælper os utrolig meget, og I er
som forældre med til at gøre jeres barn medansvarlig og opmærksom på, at de gør en
forskel. På forhånd tak.
Pernille Dyrvig (Pædagogisk leder)

