Kære forældre

juni 2017

Velkommen til:
Vi har sagt velkommen til Sophus, som er startet på Loftet. I Slusen har vi sagt goddag
til Magnus som er lillebror til Kasper fra Loftet.

Velkommen til:
Vores nye studietante som hedder Louise. Louise er i gang med at uddanne sig som
pædagog. Louise er i praktik i Asylet i perioden 1 juni til 30 november. Louise skal være
på Loftet og Lene er hendes vejleder. Velkommen til Louise.

Husk:
Asylet er lukket i uge 29.
En fantastisk fest:
Sikke en fest vi havde. Godt vejr, blå himmel og masser af
sjove aktiviteter sammen. Endnu engang blev byfesten en
sjov og dejlig oplevelse for alle børn og forældre. Tanterne
har snakket meget om hvor fantastisk det er, at se hvordan
børnene sådan en dag er i stand til, at fungerer sammen i et
stort fællesskab. Store og små finder sammen på kryds og
tværs, og der er god plads til at forældrene også hygger sig
sammen. I Asylets værdier står der, at det er
betydningsfyldt og vigtigt at børnene oplever, at de
voksne(tanter og forældre og forældre indbyrdes) kan hygge sig og have det sjovt
sammen. Så har de en god fornemmelse af at vi godt kan lide, at være sammen. Så
slapper de af. Det er præcis hvad der sker sådan en sommerfestdag. Vi tror det er en
vigtig oplevelse for børnene og for de voksne.
Så tusind tak til alle der deltog og var med til at gøre det til en god dag.

En hanekylling slagtes:
Vi er så heldige at Violas mor, Rikke, har tilbudt Asylet tre
hanekyllinger, som alle skal slagtes. De har af hensyn til deres
naboer tilbudt Asylet at få de tre hanekyllinger så vi sammen
med børnene kan slagte dem, og efterfølgende undersøge og
snakke om hvad der sker og hvordan de ser ud inden i.
Vi er klar over det kan virke voldsomt, men vi er af den
overbevisning, at vi sagtens sammen med børnene kan skabe den
forståelse der skal være omkring det. Denne proces giver som
regel anledning til mange spørgsmål fra børnene, som giver gode
snakke om alt fra døden og indre organer til børnenes konkrete erfaringer.
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Vi vil give børnene konkrete oplevelser af, hvor vores mad kommer fra og det er vores
erfaring, at børn er nysgerrige og får oplevelser af "AHA...- det giver mening!".

Det er vores plan at slagte hanekyllingerne sammen med børnene på tirsdag den 27. Juni.
Tine og Lene vil stå for slagtningen og hanerne vil blive bedøvet med et slag i hovedet og derefter
hugges hovedet af med en skarp økse. Så bliver hanerne undersøgt udenpå og indeni og børnene kan
mærke på hanens kam, sporer, fjer, næb og så videre. Vi flår og renser hanerne, dvs hiver skind og
fjer af og tager indmaden ud, så kun kødet er på benene.
Det er selvfølgelig kun børnehavebørnene der deltager.
Onsdag den 28. Juni koger vi suppe af hanerne og denne dag skal børnene IKKE have frugt med.

7. oktober Asylet 125 år:

Asylet har fødselsdag. Hun er en meget gammel dame, så vi
skal have en ordentlig fest. I vil få nærmere besked om
arrangementet, når vi nærmer os, men slå allerede nu kryds i
kalenderen.

Skovgruppen efter sommerferien:
Efter sommerferien ændrer vi strukturen på skovgruppen. Børnesammensætningen med den meget
store gruppe kommende skolebørn betyder at skovgrupperne næste år desværre ikke bliver på
tværs af huset, da vi ikke kan få det til at gå op med antallet af børn på fru Frantzen og loftet.
Vi har i stedet for besluttet at skovgrupperne fortsætter, bare i stueregi.
Det er vores oplevelse at de oplevelser børnene får i skoven har givet dem så mange fantastiske
timer og oplevelser nat vi bare vil fortsætte tanken om at gå i skoven i flere dage i træk. Det gør
vi så bare på stueplan.

God sommerferie:

Tilslut er der bare at ønske jer alle en
super fantastik sommerferie. Vi håber
skal slappe af med venner og familie,
nyder det gode danske sommervejr,
spise mange is, bade i bølgen blå og
grine så maven hopper.

I

Rigtig god ferie fra alle tanterne
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