Kære forældre
maj 2019
Velkommen til:
Velkommen til Anna Kaiser, som er lillesøster til Vida på Fru. Frantzen. Rigtig
hjertelig velkommen til dig. Vi glæder os til at være sammen med dig.
Første juni flytter Gro og Magnus ind på Fru. Frantzen.
Første august flytter Carl, Theo, Ellen, Laura G, og Vida på Loftet.

Farvel til:
D. 30 juni stopper Nicholas i Asylet. Nicholas har været i Asylet siden
efteråret 2011. Vi takker for godt samarbejde gennem årene, og ønsker
ham held og lykke. Tina vil være fast vikar for Nicholas på fru.
Frantzen, indtil stillingen besættes igen. Stillingen er slået op.
Laila fra Slusen har fået et drømmetilbud på jobfronten, som hun
desværre ikke kan sige nej til.
Laila skal fra første august hjem, og være dagplejemor igen. Laila har
derfor med tårerne løbende ned ad kinderne, sagt sit job op her i
Asylet. Vi er møg kede af at sige farvel til Laila, men ønsker hende
stort tillykke med, at drømmen går i opfyldelse. Vi har selvfølgelig
forslået hende, at hun køber en elcykel og kommer på besøg med
dagplejebørnene
Vi synger farvel sang til Laila onsdag d. 31 juli.

Sygdom:
Helle er desværre stadig syg. Simon er Vikar og står sammen med Mette for skolegruppen.

Forældrearbejdsdag: Tusind tak til alle fremmødte børn
forældre. Hold da op hvor I gav den en ”skalde”, så vi nåede rigtig
meget.
Endnu engang stor tak til alle der trodsede regnen, og mødte frem,
og gav en hånd til Asylet.
Der var dog en opgave der ikke blev ordnet på
forældrearbejdsdagen.
Al ting var desværre for vådt til, at vi kunne male. Sikke et held er der nogle engagerede forældre,
der har tilbudt at stille op tirsdag d. 4 juni, om aftenen, og male det der trænger. Det er super flot
at I gør det. Tusind tak for det. Hvis der er flere der gerne vil male denne aften kan de melde sig
hos Tine.
Tus ind

Byfest:
Byfesten finder sted lørdag d. 22 juni og starter kl.
14.00
Vi glæder os meget, og er i fuld gang med at forberede
os. Børnehaven optræden med oceansange fra Tikke
Takke, og i Kessers hus er de ved at stable en cirkus
forestilling på benene.
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Temaet på byfesten bliver ”klimatosserier, cirkusocean og skidtfisk”
Borgmesteren vil åbne byfesten, og Laura Tietgen legatet skal uddeles.
Ligesom sidste år vil der blive mulighed for at købe spisebilletter. Der vil være musik på scenen både for børn og
voksne, og der vil være boder med aktriviteter
Information om spisebilletter, program mv. vil I forhåbentligt modtage i postkasserne derhjemme i næste uge.
MEN…………………………. Ingen fest uden frivillige hænder. I næste uge vil der blive opsat lister på dørene, med
opgaver der skal løses for, at arrangementet kan fungerer.
Vi har brug for aktive hænder der melder sig, til at hjælpe med maden og andre praktiske opgaver, opsætning om
fredagen og oprydning om søndagen.
En gylden mulighed for sammen med jeres børn, at lære noget om, hvad fællesskabet kan løfte sammen. Så vær
gode til, at skrive jer på og giv en hånd så det bliver alletiders fest for alle børnene i Gadevang.

Skolegruppen:
Skolegruppen er nu i Kessers hus. De befinder sig rigtigt godt der.
Fremover, vil gruppen hver tirsdag formiddag dele sig i to. Gruppen til Gadevang skole, og gruppen til Kontiki skole.
De skal nu til, at etablerer sig som gruppe, og finde ud af, hvordan de skal samarbejde, og agere som gruppe.
Gadevangsgruppen går på Gadevang skole. Kontikigruppen bliver i Kessers hus.
Begge grupper vil arbejde med det samme skolerelateret arbejde, så de udfordres og udvikler sig omkring
samarbejdet. For begge grupper gælder det dog, at de stadig er børnehavebørn, så hovedingrediensen vil stadig
være læring gennem leg.

Byggeri:
Fredningsnævnet er vendt tilbage med positivt svar. Jarlfonden er positive i
forhold til at nedlægge kirkestien. Vi får lov at bygge.
Nu kan vi endelig søge byggetilladelse, og derefter skal projektet i udbud. Vi ved
for nuværende ikke præcist hvornår spaden stikkes i jorden, men vi holder jer
underrettet så snart vi ved noget mere konkret om hvornår vi kan forvente
byggeriet gå i gang.

Gitte
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