Kære forældre
december 2018
Velkommen til:
Kasper som er vikar for Helle. Kasper er pædagogmedhjælper og vil være hos
skolegruppen. Velkommen Kasper.

Sygdom:
Laila vil frem til jul være planlagt syg pga. operation. Emine vil være vikar for Laila.
Helle er desværre stadig syg.

Farvel til:
Charlotte som har fået nyt job fra d. 1 januar. Charlotte har været i Asylet siden hun blev uddannet i
2002, så hun er en af de ”gamle tanter”. Hun skal nu prøve noget andet end Asylets trygge favn.
Charlotte er en super dygtig pædagog, og både børn og tanter kommer til, at savne Charlotte rigtig
meget. Vi sender Charlotte afsted, med de bedste ønsker for hende og det nye job. Vi
holder en afskeds reception for Charlotte,

Fredag d. 14 december kl. 14.00 – 16.00 i Kessers hus.
Her er I alle velkomne til at komme forbi og sige farvel. Vi byder på kaffe og kage.
Charlottes stilling vil blive slået op i starten af december, og vi håber derfor på, at
det vil være muligt at ansætte en ny tante til 1. februar. I den sidste halvdel af december vil Oscar
være vikar for Charlotte.
Charlotte har hver onsdag undervist børnehaveklassen og førsteklassen i billedkunst. Det vil
fremover være Meta fra Kessers hus der varetager denne opgave om onsdagen.
Vi skal også til at sige farvel til Oscar, som skal på højskole efter nytår. Vi ønsker Oscar held og
lykke med højskoleopholdet.
Vi er i gang med, at finde en ny vikar, som kan hjælpe os i hverdagen, i stedet for Oscar. Den nye
vikar skal være sammen med skolegruppen frem til den nye tante starter.

Husk:
Asylet er lukket mellem jul og nytår. Fra d. 22 december – 1 januar. Begge dage inclusiv.

Luciaoptog:
D. 13 december bærer luciabruden og de søde luciasvende og terner deres lys frem i Kessers hus.
Det sker kl. 7.00 om morgenen, og alle forældre og bedsteforældre både i slusen og børnehaven er
meget velkomne til at komme, og opleve denne fantastiske stemningsfulde morgen. Asylet byder
efterfølgende på morgenbrød, kaffe og the. Vi håber, at rigtig mange forældre og børn kommer og
oplever denne skønne stemningsfulde morgen.

Nissen på Loftet:
Så nærmer den søde juletid sig. Vi hører, at det rumsterer på loftet.
På mandag kommer Kesser med nissenøglen, og vi håber der er nogle
børn, der har øl med til Nissen.
Kesser kommer og snakker med nissen følgende dage i december.
Uge 49: mandag og torsdag
Uge 50: mandag, og torsdag
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Uge 51: mandag kommer nissen. Onsdag tager vi afsked med Nissen. Han skal på kur i Minnesota, da han på dette
tidspunkt har drukket for mange øl. Derfor spiser vi risengrød sammen med ham, inden han tager afsted. Børnene
skal derfor ikke have madpakke med denne dag.
torsdag d. 19 december kl. 9.30 går vi i kirken sammen med skolen.
Hvis der opstår uforudsete ting, kan det være dagene ændres.
Vi håber at der er nogle børn der tager øl med til nissen.

Byggeri:
Der er desværre ikke nyt i forhold til vores byggeri. Vi afventer at høre fra fredningsnævnet.

Børneroden i Kessers hus:
Kessers hus er nu også kommet på børneroden. Det betyder, at forældrene til alle børn og unge i Kessers hus kan
nedtage appen, og fremadrettet få sedler og anden information ad denne kanal. Det er derfor super vigtigt, at alle
forældre til børn i Kessers hus, store som små henter appen og udfylder stamkortet.
Det er en kæmpe stor hjælp til tanterne i Kessers hus, at dette nu er muligt.
For jer som forældre, er der også den fordel, at I nu vil have mulighed for at se de øvrige børns adresser og tlf.
numre til forældre. Det kræver blot, at I sætter et flueben, der hvor I har mulighed for at ønske, at jeres
adresse og tlf. nr. er tilgængeligt for de andre forældre i Kessers hus.

Rengøring i juleferien:
Husk at tømme garderoberne helt når I går på juleferie. Hvis garderoben er tom bliver den gjort ren i ferien

Så nærmer julen sig:
Det bliver atter jul og året går på hæld og rinder ud. Det har været et begivenhedsfyldt år for Asylet, men
fællesskab og tro på fremtiden, bragte det bedste frem i os alle, og ved fælles hjælp stod vi udfordringerne
igennem. Et billede på dette fællesskab er julen også. Vi er alle sammen med familie og venner, udveksler kram, kys
og nærvær med alle dem der står os nær, og vi genoplever i små lykkelige øjeblikke, hvor betydningsfuldt
fællesskabet er. Så fra alle os i Asylet til alle jer, skal der lyde ”Et stort tak for opbakningen” i året der gik.
Så jeg og alle tanter håber, at I får nogle dejlige juledage sammen med familie og venner. Vi håber det bliver
dejligt vejr, gerne sne, så kælken og skøjterne kan komme frem,

Asylets tanter og jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul,
samt et godt og lykkebringende nytår.
Gitte
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