Resenbro Børnehus november 2017

Vinterbrev Resenbro marts 2018
Kære forældre.
I det nye:
Vi har nu i ca. 1 måned været her i vores nye tilbygning.
Det er en kæmpe fornøjelse for både børn og voksne, at indtage disse fine nye lys store rum. Især vores
fællesrum virker tiltrækkende på alle.
Så den første tid har vi brugt til at få skabt ro hos børnene og os selv – lære hvorledes vi bedst benytter
vores nye muligheder og får brugt både lokaler og personale ressourcer mest optimalt. Denne proces er vi
ikke færdige med, men allerede nu har vi fået dannet en ramme, som skaber ro med mulighed for
fordybelse.
Som I kan se er der forskellige midlertidige løsninger, her både personale garderobe, rengøringsrum, P.
stue m.m. Dette betyder selvfølgeligt, at vi endnu ikke kan danne os et reelt billede af hvorledes huset
fungere, før alle rum kan tages i korrekt brug.
Hvis man stikker næsen ind i den gamle afdeling, kan man se, at der er fuld gang i omdannelsen af nyt
køkken og de andre små nye rum. Vi regner med en tidshorisont på ca. 3-4 måneder, hvis de er færdige
før, bliver vi bare positivt overraskede 😉
Vådt tøj & tørt tøj:
Selve systemet med at adskille det våde og det tørre tøj/garderobe virker rigtig fint. Men men men vi fik
altså hængt nogle piv farlig hylde dutter op, som børnene kunne komme til skade i. De blev straks pillet
ned.
Vi har så sammen med ingeniøren og tømmerne designet en model, som vi tror kan virke. Nu venter vi så
på at få dette til at ske. Så uden at klistre det hele til med diverse sedler – virker det hele godt. Tak for det.
Vi benytter ikke rummets eneste radiator til at tørre diverse tøj på. Man er velkommen til at benytte vores
tørretumbler hvis man har behov.
De nye grupper:
Det er gået rigtig fint med de nye grupper. Ingen børn har manglet sine gode legerelationer. Heldigvis er
vi jo et lille hus, hvilket betyder, at vi faktisk er en hel del sammen på tværs i hele huset.
Næste omgang af Trivsel på Tværs:
Her i marts måned vil alle børn igen blive gennemgået for hvordan de trives. Er der noget vi kan gøre, for
at højne trivslen hos det enkelte barn. Hvis der er noget vi kan samarbejde bedre omkring, vil I høre fra os
og så holder vi et møde, hvor vi ser på hvorledes vi kan samarbejde om at få en bedre trivsel hos det
enkelte barn.
Barnet i centrum:
Institutionen Søhøjlandet har som en af eneste indført Barnet i Centrum. Dette er vi meget glade for, da
det betyder en bedre overgang fra dagplejer til børnehave. Børnehaven kommer på besøg hos dagplejen
sammen med forældrene, hvor en overdragelse så finder sted.
På sigt er det jo meningen, at dagplejerne får sin faste gang her i huset og således vil overgangen fra
dagplejer til børnehave blive af en markant bedre kvalitet.
Vores musikpædagog Lillian:
Er i fuld gang med et forløb, hvor alle vores børn kommer ind til rytmik og sang. Vi er meget
taknemmelige for at alle børn kan deltage.
Nærmeste fremtid:
Vi vil inden så længe lave nogle tur ude grupper. Vi vil arbejde med lærerplanerne i mindre grupper og
alle glæder sig også til at begynde at komme afsted på ture ud i skoven igen.
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Ansættelse af ny køkkenleder:
Det var et enigt ansættelsesudvalg, der kunne ansætte Lia B. Andersen, i 25 timer i vores nye køkken.
Lisa starter d. 1. maj og måske bliver det de første 14 dage ude i Sorring for at hjælpe Sorrings
køkkenleder, der p.t. laver al vores mad. Vi må se hvor langt istandsættelsen er nået til d. 1. maj.
Lauge skal ud at rejse, så han har sidste dag d. 16 marts. I stedet for Lauge vender Jonas tilbage.
Nye børn:
I april siger vi Velkommen til: Elena & Max & Marius.
I juni siger vi Velkommen til: Storm & Caja & Martim & Noa & Theo & Laura & Noah & Harald.
Fødselsdage i de nye grupper:
Her kan man invitere hele gruppen hjem eller kun pigerne eller kun drengene. Man kan ikke invitere
årgangen, som jo går på tværs af begge stuer.
Navn til fællesrummet:
Hvad skal vores fællesrum mon hedde – Lysningen – Skovbrynet – Engen – Marken – et dyrenavn –
uglerummet – eller hyr?
Indvielse:
Når hele molevitten står færdigt – forhåbentligt før sommerferien vil alle i Resenbro m.m. blive inviteret
til indvielse af vores nye Børnehus.
hvis du kender nogen, som ikke kan vente, er man velkommen til at stikke næsen ind og se sig omkring.
Bedstedag: Grævling d. 9. maj – Bedste dag Ræve d. 25. maj 2018

Så mangler hækken

