Vigtige datoer:
Vi har Bedsteforældredag d. 3. maj grævling
Vi har Bedsteforældredag d. 10. maj Ugler
Vi har bedsteforældredag d.16. maj Ræve
Fastelavnsfest d. 1. marts
Vi har sommerfest d. 14. juni
Vi har arbejdslørdag d. 7. september
Model på Bedsteforældre dag:
Dagen starter kl. 10.00 og Bedsteforældrene har madpakke med
til sig selv og barnebarnet. Så leger og hygger vi, spiser
sammen og nyder hinandens selskab indtil ved 14 tiden.
Grupperne hhv. Ræve & Grævling vil have både ude og inde for
sig selv, da den anden gruppe er på tur.
Kan bedsteforældre ikke komme – så kommer der selvfølgelig
bare en anden.
Vigtigt: En sommerblomst tages med og plantes sammen
med barnebarnet.
Ang. arbejdslørdag: Husk at Børnehaven virkelig har brug for
din hjælp, til at få styr på hele det store udeareal og der kan
også være andre ting at hjælpe med fx syopgaver, maling,
m.m.
Påskefrokost:
Vi har Påskefrokost for børnene d. 10 april, for alle børn i fælles
rummet. Her må I gerne tage en blomst eller et stk. påskepynt
med til bordet.
Status for sammenlægning:
Nu har Ådalen og Forårsvej været sammenlagt ½ år. Både børn
og personalet er meget glade for dette. Sammenlægningen giver
både udfordringer og nye muligheder. Vi arbejder forsat på at
finde de bedste løsninger for alle.

Vinter & forårsnyt 2019

Resenbro børnehus
Ja, vi venter stadigvæk spændt på, at hr. Vinter kommer
forbi:
Længslen i mod frost og sne kan rive lidt i de barnlige sjæle. Alle
de gode sjove lege med sne og det ganske særlige lys der toner
himmelen en frostklar dag. Ja ja – det kommer jo nok………
Når vi nu i stedet har en del regn og blæst, er det derfor ekstra
vigtigt, at skiftetøjet er ”I skabet” – således at personalet ikke
skal bruge tid på at finde manglende tøj frem.
Vi anbefaler stærkt: Flyverdragt, samt regntøj & termotøj.
Hvis vi er ude og lege i sjap om formiddagen…… ja så
behøves et andet sæt.
Tjek venligst vanter & støvler for vand inden I går hjem.
Man kan få det meste i genbrugsbutikker 
Den styrkede lærerplan:
Den styrkede lærerplan er et nyt tiltag, der er sendt ud til alle
landets kommuner, fra vores regering, for derefter at blive
implementeret i alle dagtilbud i hele landet.
Den styrkede lærerplan er en opgradering af vores gamle
lærerplans temaer og samtidigt, er der kommet et lidt andet
indhold.
I Den styrkede lærerplan er legen blevet en central faktor.
Dagtilbudslovens § 8,stk 2: Legen har en værdi i sig selv og skal
være en gennemgående del af dagtilbuddet.
Målsætning: ”…. At dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring,
udvikling og dannelse gennem et trykt og pædagogisk
læringsmiljø, hvor legen skal være grundlæggende, og der skal
tages udgangspunkt i et børneperspektiv.”
Endvidere: ”……….. barndommen har værdi i sig selv, og det
pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i
børneperspektivet, uanset om det er hverdagssituationer, børne
igangsatte lege eller voksenplanlagte forløb.”

Den styrkede lærerplan lægger sig desuden godt op ad ” Trivsel
på Tværs” omkring forældre inddragelse og forældresamarbejde.
Vi glæder os alle til at komme på kursus omkring dette.
Silkeborg kommune har planlagt, at bruge 2 år på at
implementere denne nye pædagogiske platform.

OBS OBS: Husk at I som forældre selv skal gå ind på
kommunens hjemmeside og ændre modultider:
WWW.silkeborgkommune.dk – digital Pladsanvisning – NEMID.
Uglerne til skolernes Nytårskoncert i Jysk Teaterhus.

Da vi alle i Søhøjlandet har smug startet lidt, ved vi, at vi skal til
at arbejde mere i små grupper med børnene. Hvordan det lige
kommer til at strukturere sig kommer senere, men vi har med
baggrund i ovennævnte startet en ny struktur på starten af
dagen.
Der vil frem over være samling på stuerne kl. 9.00-9.15.
I dette tidsrum kan du ikke aflevere dit barn inde på stuen, men
i stedet, ude i fællesrummet. Vi håber ikke dette vil give
nævneværdige problemer.
Pædagogisk arbejde lige nu:
I januar & februar måned arbejder alle stuer med
Lærerplanstemaet Sprog.
Huset emmer i løbet af dagen af forskellige sproglige tiltag…..
måske hører I også noget nyt derhjemme………
Da årgang 2014 ikke er så stor, har vi besluttet, for at udvikle
og støtte relationssfæren, at der er en fast ugentlig turdag for
denne årgang.
Musik:
Vi er så heldige, at vi har 3 dygtige musik folk i huset – Bente &
Dorthe & Jan.
Hen i foråret vil Bente & Dorthe lave musik forløb med børn fra
Grævling/Ræve stuen.
Personalenyheder:
Vi sagde farvel til Mads midt i januar og velkommen til Johanne i
stedet for Mads.
Louise fortsætter nede hos Uglerne, da den pædagog hun er i
vikariat for ikke starter endnu

Tirsdag d. 15. januar fik børnene på Uglestuen en oplevelse ud
over det sædvanlige. Vi havde pladser på 1. række i den store
sal, hvor vi sad mindre end 4 meter fra kontrabassen, celloer,
violiner, blæsere, trommer og 250 syngende børn fra 4.-5.
klasser. En fantastisk oplevelse af sprudlende glæde, kreativitet
og engagement med ”livemusik” og sammenspil af et kæmpe
orkester med tilhørende dansere fra Den kreative Skole. Da vi
senere hjemme i børnehaven talte om hvad der gjorde
koncerten ekstra god. Sagde alle børnene enstemmig ”De seje
piger som dansede lige foran næsen på os” :-)
Der vil først i februar komme et Nyhedsbrev fra Uglerne, med en
plan for det videre pædagogiske arbejde, for det næste halve år
frem til skolestart.

