November 2016

Kære forældre og børn i Lærkereden!!
Indledningsvis en stor tak til både store og små for det flotte arbejde med kagebagning i
børnehaven, og de mange donationer fra jer familier. Også en stor tak til alle jer, der købte
alle de dejlige kager ved vores arrangement ”bag for en sag”. Sidste år solgte vi for 754
kroner, i år blev det til intet mindre end 1.024 kroner; så flot og godt gået. Vi er sikre på, at
de kommer til at varme der hvor de kommer frem.
Også en stor tak til alle vores familier for jeres store opbakning til både første spadestik og
ved den årlige lysfest. I flere dage havde vi sammen med børnene lavet forberedelser til
denne fest, og børnene går virkelig op i, at I som forældre deltager og er en del af deres
vuggestue og børnehave liv.
At lave et sådan arrangement styrker fællesskabet og sammenholdet blandt børnene og
deres forældre; store som små, drenge som piger og i år var der også lagt op til at nabolaget
deltog. Desværre var der ikke så stor opbakning fra nabolaget, som vi havde håbet på, men
vi giver ikke så hurtig op næste år inviterer vi bare hele Øm.
Endelig en særlig tak til jer forældre, der på dagen med meget kort varsel - via Famly - hjalp
os under første spadestik seancen. Det var af stor betydning for os, for at kunne gøre dette
til en god oplevelse for alle børn.
Kram Kamelen:
I år foregår ”Kram kamelen” i ugerne 47-48, hvor vi skal arbejde med temaet rytmik.
Overskriften i år er ”Rytmetrolde på versefødder”. Alle børn laver hvert sit instrument, og vi
øver forskellige julesange, hvor børnene skal spille musik til på deres instrumenter.
Til slut optræder børnehaven og vuggestuen for hinanden.
Mandag d. 29-11 vil der komme musikpædagog, som vil lave en masse sjov rytmik sammen
med os, først med vuggestuen og dernæst med børnehaven.

Personalesituationen:
Lisbeth kommer tilbage fra på mandag i denne uge på deltid. Lisbeth vil være i køkkenet i
alle hendes timer, og vil i næste uge være alle dage undtagen fredag på Egebjerget. Vi
glæder os til at Lisbeth kommer tilbage til os.
Torben har en del af Lisbeths timer, og vil derfor i den kommende tid fortsat forblive hos os
nogle dage, hvilket vi er rigtig glade for.
Anne Grove er sygemeldt foreløbig 8 uger mere, desværre. Helle Ø forsætter derfor sit gode
arbejde sammen med Emilie i vuggestuen, og på udvalgte dage hjælper Maria og Sarra i
vuggestuen.
Sarra har nu været hos os i 6 måneder, og selvom vi godt ville beholde hende hos os lidt
endnu, skal hun tilbage på skole fra 1. december. Vi siger tusind tak til Sarra for godt
samarbejde, og ønsker hende alt godt videre frem. Sarra afløses af Therese, som er vores
nye studerende fra 1. december. Therese overtager Sarras timer, og vil derfor også på
udvalgte dage og tider være i vuggestuen.

Vigtige datoer:
25. november er der Bedsteforældredag fra 9.30 til ca. 12.00; husk at melde tilbage via
Famly hvem og hvor mange der deltager med jeres barn.
13. december afholder vi Lucia i Børnehaven for alle børn i børnehaven, vuggestuebørn og
forældre er naturligvis også velkommen. Så kom og vær med fra 7:00 - 8:00 denne morgen,
og få kaffen og en lille Lucia bolle inden I tager på arbejde. Efter I som forældre er taget på
arbejde, jule hygger vi med børnene og måske kommer julemanden forbi
14.december holder vi julefrokost for alle børn i hhv. børnehave og vuggestue.
Husk at vi holder lukket mellem jul og nytår.
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