Kære forældre
Oktober 2018
Velkommen til:
Efter sommerferien har vi i Slusen sagt goddag til Rie(Lillesøster til
Gregers på Fru. Frantzen, Liv som er lillesøster til Storm i skolegruppen,
Elmine som er lillesøster til Manfred hos nisserne. Samt Rosa, og Ava.
Håkon som er lillebror til Isak starter d. 1.11.
Velkommen til allesammen vi håber I bliver glade for Asylet.
Efter sommeren er Laura G, Vida og Ellen, flyttet ind på Fru. Frantzen, Alfred flytter ind
den. 1.10, og Ville som er lillebror til Thora er startet d. 01.10. Velkommen.
Malte, Augusta og Isak er flyttet ind hos Nisserne. Asger og Billy flytter ind d. 1.
november.
Velkommen til tante Amanda som er blevet ansat som pædagog i Slusen 35 timer om ugen.

Sygdom:
Helle er desværre langtidssygemeldt.

Bolderen:
Vi skynder os, at komme med den glædelige nyhed, at vi har fået lov til,
at beholde ”bolderen”. Bestyrelsen har været i løbende dialog med
kommunen, og har udbedret flere elementer ved ”bolderen”. Bla. den nye platform og et nyt
ophæng. Der mangler lige et par små udbedringer, som vi ordner i efterårsferien. Så
kommer kommunen d. 5 november og godkender den, så vi igen kan tage en tur på ”bolderen”.
Det glæder vi os til

Tyggegummi:
I Asylet må børnene rigtig mange ting. Der er dog en
ting, der kan fremkalde rynker i panden hos tanterne
”tyggegummi”. Tyggegummi havner meget sjældent i
skraldespanden, når man som barn ikke har lyst til at
tygge mere. Det havner i andre børns garderober, under
bordet, på jorden og på gulvet mv.
Så kære forældre. Vi vil derfor bede jer om ikke, at give
børnene tyggegummi med i madpakken, ej heller give dem
det om morgenen, så de møder i børnehaven med
tyggegummi i munden. Det er rigtigt øv, at skulle være en sur tante, der skal bede et barn
om at spytte tyggegummi ud, de lige har fået på vej i bilen.

Byggeri:
Der er nu sendt en ansøgning til fredningsnævnet om, at udvide vuggestuen.
Menighedsrådet har sikke et held stillet sig meget positive over for vores udvidelse, så nu
håber vi, at sagsbehandlingen i fredningsnævnet kan gå stærkere. Vi skal nok holde jer
underrettet om udviklingen.
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Stueforældremøde:
Der holdes stueforældremøde i Slusen og børnehaven
tirsdag d. 23 oktober. I har fået tilsendt invitation via
børneroden. Vi håber at rigtig mange har tid og
mulighed for at deltage. Dagsorden ser således ud:
Velkommen og præsentation
1.Lidt om tanternes trivsel ved Gitte
1. Børnefødselsdag. Kort oplæg ved Helle Greisen fra bestyrelsen.
2. Børnes hverdag på stuerne ved tanterne

Obs: Giv gerne besked i Slusen eller børnehaven om i deltager.
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.

Hallowene:
D. 31 oktober har vi vanen tro gys og gru i Kessers hus. Børnehaven
møder udklædt, hvis man har lyst, og går i gysergangen om
formiddagen til lyden af fuglesang,
HALLOWEEN er i Asylet lig med uhyggelig mad og GYSERGANG.
Gangen sættes op i Salen, hvor de unge fra Kessers hus, arbejder på
at gysergangen er en tilpas udfordring for alle børn. Den skal give et
sus i maven og trække et godt gys af sig. UUHA-AA!!
Kessers hus sætter om eftermiddagen mere fut i gysergangen, med mulighed for at få forsigtige gys og
grumme gys, alt efter hvad man er til.
Det er selvfølgelig helt frivilligt om man vil gå ind, og forældre er velkomne til, at prøve i løbet af
eftermiddagen, hvor Gysergangen dog bliver opgraderet i GYS!!
Alle børn i børnehaven, bedes medbringe mad til fælles frokost gruppen den 31.oktober Maden må
ligesom børnene gerne være klædt ud
På stuerne hænger der lister, hvor I kan skrive hvilken uhyggelig ret I tager med.

Nisserummet tilbage til nisserne:
Den 1. november bliver Nisserne to børn rigere, da Asger og Billy skal starte. Nissegruppens vokseværk
– nu 12 børn – gør, at Tanterne har valgt, at Nisserne igen, skal have grupperum på loftet i
”Nisserummet”. Vi havde håbet, at puderummet kunne bruges som grupperum, men vi må se i øjnene, at
det ikke har fungeret som vi håbede. Derfor har vi besluttet, at nisserummet igen bliver til Puderum.
Skolegruppen vil skiftes, i to hold, til at spise i Kessers hus.
Rokeringen vil ske i løbet af uge 42 og 43.

Masser af efterårshilsner
Gitte og
Tanterne
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