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Nu venter sommerferien lige rundt om hjørnet.
Det betyder samtidig, at vi skal sige farvel til 23 ”flyveklare” Maxi-børn, som skal starte i skole efter
sommerferien. Efter ferie vil vi sige velkommen til nye børn, vi vil stille og roligt blive få flere børn i
både vuggestue og børnehaven i løbet af året.
Vi kan se tilbage på en juni måned fyldt med skønne, dejlige og hyggelige oplevelser i Grauballe
Børnegård. Atter en stor tak for den store opbakning ved Sommerfesten og en særlig tak til
forældreudvalget, kagebagere og andre som hjælp til ved festen!
Også en stor tak forældregruppen som havde planlagt ”Maxi-overnatningen” her i huset. Maxi-børnene
har fortalt om en festlig, hyggelig og sjov aften sammen.
Fremtidens dagtilbud projekt afsluttes officielt.
Men vi fortsætter, da vi er så begejstrede for måden, at arbejde i og med læreplanstemaerne i de små
børnegrupper. Og vi ser dagligt, at børnene viser tegn på glæde og engagement i samvær og aktivitet
med andre i de små børnefællesskaber. I vil få nærmere information herom efter sommerferien.
Valg af kostordning.
Det blev et rungende JA i Grauballe Børnegård, så kostordningen fortsætter de næste 2 år.
Gæstedagpleje i Grauballe Børnegård, Dagplejen og vi kalder ordningen: Gæstehuset Viben
Gæstehuset Viben er et tilbud til dagplejebørn og forældre om gæstedagpleje i lokalområdet. Det er
vores ønske, at skabe et tæt samarbejde og en sammenhæng imellem lokale dagplejere, børn,
forældre og daginstitution her i Grauballe. Gæstehuset Viben åbner 16. august 2016 og er et tilbud til
dagplejebørn og forældre, når dagplejerne har ferie, er på kursus eller er sygemeldt. Vi har plads til 8
børn. Vore 2 erfarne medarbejdere – Britt og Louise har fokus på, at børnene skal opleve omsorg,
tryghed, nærvær og udvikling. Gæstehuset Viben har lokaler i nær tilknytning til vuggestuen i
Grauballe Børnegård.
Dagplejen og vi holder Åbent hus i Gæstehuset Viben – tirsdag d. 9. august.
Personale:
Janni og Kasper slutter også deres tid hos os i Grauballe Børnegård. Vi siger dem begge mange tak for
en fin arbejdsindsats i børnehaven. Helle har i den seneste tid været tilknyttet børnehaven, Helle
stopper hos os til sommerferien.
Fra august får Carsten igen 35 timer i børnehaven, derudover vil han fortsat have 2 ugentlige timer
som Mediepædagog i Daginstitution Gudenåen.
Fra 1. august bliver Aase pædagog i børnehaven. Aase bliver primært tilknyttet Svalerne, men vil også
hjælpe til i hele børnehaven.
Britt bliver fremover atter tilknyttet vuggestuen og Gæstehuset Viben.
Kanne, Brigitta og Lone skal på diplomuddannelsen i Social inklusion hver torsdag i
perioden 18. august – 12. januar 2017.

Til slut ønskes I alle en rigtig god sommerferie - med håbet om, at denne sommer også
bliver varm og solrig!
Venlige hilsner - Tove

