Kære forældre
Juni 2018
Velkommen til:
D. 01.06 flyttede Aksel, Jona og Anna Clara på loftet, Vi håber I bliver glade for at
være sammen med nisserne.

Farvel til: D. 28 juni siger vi samlet farvel til de børn der starter på Kontiki. Det er
det sidste tidspunkt alle er samlet på, inden ferien begynder. Der er dog enkelte af
børnene der vil være her også i juli måned.
Dorte fra Slusen fratræder sin stilling med udgangen af september måned.

Sygdom:
Charlotte er stadig sygemeldt, men vi forventer hende tilbage om et par uger.
Dorte er også stadig sygemeldt. Amanda er fortsat vikar for Dorte.

Indtjek: Alle har vist hørt om den nye persondatoforordning. I børnehaven skal vi
derfor til alene, at bruge en Ipad til at holde styr på hvilke børn der er i huset. Det
betyder vi forlader vores ”gamle” afkrydsningsseddel. Fremover betyder det, at det er
utroligt vigtigt, at forældrene tjekker deres børn ind og ud på Ipad’en i gangen. I vil også
fremadrettet kunne bruge jeres mobil telefon til, at give besked om ferie, fridage, sygdom mv. Ligeledes
bedes I huske bedsteforældre på, at de også skal tjekke børn ind og ud.
Vi sætter dog stadig stor pris på at tale med jer. Det er super vigtigt, at I stadig siger goddag og farvel
til en tante, når I kommer og går. Ligeledes vil vi gerne have besked, hvis jeres barn er syg, og evt.
smitter, så vi kan give besked videre.

Rokering af tanter fra 01.08: Børnegruppernes størrelse forandrer sig meget når vi når frem til
01.08. Skolegruppen næste år vil være på 26 børn, Nisse gruppen vil starte med at være på 7 børn, og
Fru. Frantzen vil være på 16 børn. Derfor kommer Nisserne og Fru Frantzen til at fungerer, og
samarbejde som en gruppe. Når vi nærmer os jul vil vi tage stilling til, om vi skal dele dem mere op. Det
skyldes, at vi endnu ikke kender det optag af børnehavebørn, der evt. kan komme hen over efteråret Samt
at vi til jul håber, at have overblik over hvornår den nye tilbygning kan stå færdig.
Vi har derfor besluttet, at fordele ressourcerne og kompetencerne lidt anderledes end vi har gjort hidtil.
Efter sommerferien vil fordelingen af de voksne se således ud:
Skolegruppen: Charlotte, Helle og Mette som vil høre til på Loftet og i nogle sammenhænge også benytte
Kessers hus.
De voksne på Fru. Frantzen og Nisserne vil være: Tine, Lene, Nicholas og Anne. De vil høre til på Fru
Frantzen, og i puderummet og også de vil benytte mulighederne i Kessers hus.
Puderummet vil således hen over sommeren skifte udseende og funktion. Det skal i den næste periode
være legerum og grupperum, med et bord og mulighed for at lege og være kreativ. Vi håber med dette
tiltag, at skabe mulighed for, at tilgodese både det aktivitetsbaserede arbejde men også legemuligheder
for både fru Frantzen og Nisserne. Udover dette vil alle grupperne selvfølgelig benytte sig af de
fantastiske muligheder, vi har i skoven.

Tag en tjans til Byfesten: Festen finder sted d. 23 juni på Sankt Hans aften. Vi håber rigtig mange
af jer kommer og deltager. Der er nu hængt plakater op i Asylet, med mulighed for at
tilmelde sig nogle praktiske opgaver. For at alt kan blive til en dejlig fest for børn og

Vi håber på, og opfordrer
jer hermed til, at skrive jer på for at tilbyde hjælp, så festen kan
blive en rigtig god oplevelse for vores børn.
voksne, skal der falde en masse praktiske ting på plads.

Masser af gode sommerferie hilsner Gitte og tanterne
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