Kære forældre

Januar 2017

Velkommen:

I januar har vi sagt velkommen til Johan som er startet på loftet. August og Jonas er
også flyttet på loftet. I Slusen har vi sagt goddag til Laurits som er lillebror til Astrid.
Velkommen til de nye. Vi håber I bliver glade for at være her.

Storforældremøde:

Storforældremøde d. 24. januar 19.30 – 21.00. Tanterne præsenterer planerne for
arbejdet i 2017 og bestyrelsen afleverer beretning og har valg. Invitation er udsendt på
børneroden.

Vikarer:

Vi har desværre været nødt til at sige farvel til Jakob, som har været vores faste vikar
i lang tid. Jakob tog en meget hurtig beslutning dagen inden jul om, at han ville på
højskole i Jylland, et halvt år, umiddelbart efter jul. Så vi måtte hurtigt sige farvel, og
sende ham godt afsted. Vi kan måske bruge ham som vikar igen, når han kommer retur.
Om lidt skal vi så tage afsked med Morten. Han skal ud og rejse i 3 måneder. Morten
sidste dag i Asylet er d. 27. januar.
Mikkel og Julian som er startet, vil fremover være faste vikarer i huset. Tag godt imod
dem.

Farvel til Allan:

Allan stopper i Asylet. Allans sidste arbejdsdag er d. 27. januar. Allan ønsker at tage
stille og rolig afsked, så der vil være kaffe og the på kanden i uge 4, så I kan sige et
særligt farvel til Allan. Allan har været i Asylet i 16 år som fastansat tante. Vi takker
Allan for hans indsats gennem årene, og håber at han kommer på besøg en gang i mellem.

Praktikant:
I uge 4 og 5 vil vi have Rakel på besøg. Rakel er praktikant og vil arbejde hos os i uge 4
og man – ons i uge 5. Rakel vil være på fru. Franzen. Tag godt imod hende.

Huer, vanter, og tørt tøj:

Asylet er børnenes ”arbejdsplads”. Det er derfor vigtigt at deres arbejdstøj er i orden.
I denne tid skal der være varme luffer, huer, halstørklæder og varm flyverdragt til
rådighed. Det er nederdrægtigt koldt kun at have små fine vanter på fingrene når
legepladsen kalder. Husk derfor på, at det tøj der er varmt nok til en køretur i bilen
ikke er varmt nok til legepladsen. Husk også at ekstratøj er dejligt, når man kommer ind
og er våd, fordi man har leget i sne og slud. Der er mange børn der bliver rigtig kede af,
at mor og far har glemt at lægge ekstra tøj i kassen. Og så kan det være svært at
skulle forlige sig med at tage Asylets lånetøj på.
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