Efterår oktober 2018

Efterårs nyhedsbrev Resenbro 2018
”Det er ganske vidst”:
Så, nu er tiden vist kommet, hvor vi kan/tør regne med en dato, for at tage de gamle lokaler i brug igen. Det
hele er stadigvæk ikke færdigt, men vi kan godt bruge de omtalte lokaler, for nu kommer der varmt vand i
hanerne, samt i radiatorerne.
Tjekke ind skærmen er kommet op og vi er ved at komme på plads til at kunne bruge lokalerne til vores
storebørnsgruppe.
Vi er ved at forsøge at skaffe en udstoppet ugle…. Det er ikke nemt, da de har været fredet og der er derfor
ikke mange til salg. Men selvfølgelig står der en dag en flot ugle på hylden.
Hvordan komme huset så til at fungere/struktur:
Vi regner med at begynde med Uglerne fra mandag i uge 43 – d. 22. oktober.
Her vil nok blive tale om en lille indkøringsperiode, da dette er helt nyt for os alle. Men som overordnet
ramme vil det se således ud:
Alle børn starter dagen ude i fællesrummet. Derefter går man på stuerne kl. ca. 7.30 – 8.00.
Det betyder, at Uglerne går i egne lokaler ved 8tiden.
Rævene går på egen stue kl. 7.30 og Ræve børn skal afleveres på stuen efter kl. 7.30.
Vi har dermed 3 stuer : Rævene & Grævling & Ugler
På Rævestuen vil de voksne være: Dorthe & Bente & Rose
På grævling stuen vil være: Kristine & Susanne & Mads
Hos Uglerne vil være Jan & Louise
Fødselsdage:
For fremtiden vil Børnehuset kun tage hjem til fødselsdage, når barnet bliver 4 år. Vi har før haft den regel,
at vi kom i hjemmet til én fødselsdag. Af flere årsager bliver det i fremtiden altså når barnet er 4 år.
Hvis jeres familie har ventet med hjemme besøget til jeres barn blev 5 år – så det i orden for
årgang 2012/13.
Samtaler i børnehavetiden:
I Daginstitutionen Søhøjlandet, som vi er en del af er der følgende samtaler: En velkomstsamtale inden
barnet starter – her har forældrene overlevering med fra Dagplejen.
Når barnet bliver 4 år, vil der være en udviklingssamtale hvor der er fokus på generel trivsel, samt hvis der er
nogle eventuelle områder, hvor vi kan hjælpe hinanden med barnets trivsel.
I storebørnsgruppen afvikler vi samtaler med alle forældre. Dette er en del af Trivsel på Tværs. Disse
samtaler vil ligge i november/december måned.
Der er et informationsmøde for Uglerne onsdag d. 21. november, kl. 17.-18. Omhandlende hvorledes deres
sidste tid i børnehaven forløber.
Tilmelding til pasning i Julen:
Der er nu åbent for tilmelding af Pasning i julen – se på Day Care.

Der er fernisering af Kulturelle udtryk onsdag d. 24. oktober, kl.16-17
Igen i år vil vi tage til Linå Kirke til Julekoncert og der vil senere komme aktivitets kalender for December
måned. Desuden enten en SMTTE eller et brev om, hvad næste Tema vil blive.

Skulle der være nogle spørgsmål, er du altid velkommen til en snak med Hanne.
Rigtig god efterårs ferie til alle – hvis I har det

Hilsen Resenbro Børnehus.

