Kære forældre
Hermed et lille efterårsbrev med lidt forskellig information til jer forældre.
Vi har nydt sensommeren og de mange timer med lunt og godt vejr. Nu går vi efteråret i møde med
alle de gyldne farver. Vi vil stadig være meget ude, husk derfor regntøj, gummistøvler og en lun trøje.
Hjælp os med at holde styr på jeres børns kasser og knage. Tjek begge dele hver dag og hold kassen
opdateret med ekstra tøj – det letter vores arbejde rigtig meget!
Corona og alle restriktionerne er nu ophørt i børnehaven. Det har for alle været en svær tid, hvor de
mange restriktioner har haft stor indflydelse på vores hverdag i børnehaven.
Vores hverdag under Corona perioden, hvor vi måtte gøre mange ting anderledes, gav os også nogle
positive erfaringer, som vi fortsat vil bruge. F.eks. Er de mange timer udendørs helt sikkert kommet
for at blive, især på Lilla stue. Morgenstunden på legepladsen er hver dag noget særligt, og en rigtig
god start på dagen. Den friske morgenstart, giver os mulighed for at få brugt noget krudt, og de
efterfølgende timer, hvor vi er inde, har børnene mere ro til at fordybe sig i leg, spil og aktiviteter.
Når jeres børn har fødselsdag, tager vi igen gerne imod invitationer til at komme hjem til fødselsdag.
Så, til de hjem, hvor det er muligt, enten med bus, på gå-ben eller i vores cykler, kommer vi meget
gerne. Husk at aftale fødselsdage i god tid.
I forældre må nu også komme ind i huset igen, og der vil igen være mulighed for at drikke en kop
kaffe.
Vi plejer at deltage i skolens høstfest, men lige netop i år deltager vi ikke, da det bliver alt for mange
børn og voksne sammen indendørs. Desværre….

Børn:
Eskil, Valentin og Sofia flytter op på lilla stue den 1. oktober. De er allerede godt kendt på stuen og
legepladsen og blandt de voksne. Vi glæder os til at modtage dem på Lilla stue.
Markus og hans familie flytter til Dronninglund den 1. oktober. Vi vil komme til at savne jer og især
Markus, men ønsker jer også tillykke med det nye hus i Dronninglund.
Silke Elfrida Vadmann begynder på Lilla stue den 1. oktober. Vi kender Silke lidt fra hendes tid i
Musvitten. Velkommen til Landsbyhaven.
Vi vil gerne understrege, at vi er ét hus, og børnene må gerne komme på besøg på begge stuer. Før
Corona perioden, havde vi også ofte besøg af SFO børnene-til stor glæde for børnehavebørnene. Det
åbner vi også op for igen!

Yngstegruppen:

I Yngstegruppen er der fra 1. oktober 13 friske børn.

I tiden fra 9.00 til 12.30 vil det være Stefan og Sjanne der er sammen med børnene. Det er også dem,
som står for aktiviteterne og samtalerne med jer forældre. Laila vil stadig have eftermiddagstimerne
i yngstegruppen.

Lilla stue:
Fra 1. oktober deler vi Lilla stue op i 2 grupper. De mellemste Lilla børn og de ældste Lilla børn. Laila
flytter op på lilla stue hver dag fra klokken 9.00 til 12.30, sammen med Sofia, Valentin og Eskil.
Hver dag vil vi begynde dagen som vi plejer med en fælles rundkreds, derefter arbejder vi i de to
grupper. Fødselsdage holder vi også i de to grupper.
De Lilla mellemste børn er: Bertram, Iris, Karl, Marius; Emina, Petra, Nynne Mai, Kaisa, Maluca,
Eskild, Valentin, Sofia.

De ældste Lilla børn er: Maddox, Victor, Manfred, Walder, Maggie, Lina, Nicklas, Elias, Knud, Gry,
Thor, Mellanie, Sille, Tristan, Silke.
Vi deler også de voksne hver dag fra 9.00 til 12.30. De Lilla mellemste børn skal være sammen med
Maiken og Laila og de Lilla ældste børn skal være sammen med Viola og Mette.
I mellemgruppen er der 12 børn og i ældstegruppen er der 15 børn.
Snart bliver I forældre i ældstegruppen inviteret til en samtale om skoleparathed med Mette og
Viola.
Vi glæder os rigtig meget til at arbejde i de to grupper, da det vil give os bedre muligheder for at
skabe aktiviteter med en mindre gruppe samt tilpasse aktiviteterne til børnenes alder.

Vigtige datoer:
-

Den 13. oktober skal vi fotograferes, I har fået en seddel på jeres hylde.
Den 5. oktober skal de ældste Lilla børn i biografen – I får nærmere besked.
Den 30. september tager vi på plejehjemmet og ser Migu trylle. De ældste tager til svømning.

Mange hilsner
Os alle i Landsbyhaven
AnneMarie

