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Det er efterår og ofte er der temmelig vådt på legepladsen. Derfor luner det ekstra godt med varmt skiftetøj,
samt regntøj og gummistøvler i børnenes garderober.
Snart er det december - en måned med mange oplevelser for børn og voksne. På torsdag tager vi hul på én af
juletraditionerne, idet vi skal til julefrokost på Svostrup Kro. Denne oplevelse er kun muligt på grund af jeres
støttet/bidrag ved de aktiviteter som husets Forældreudvalg har arrangeret, samt via en stor ”sponsorgave” fra
Svostrup kro.
Nogle traditioner vil vi fastholde, forhåbentlig vil Rumpenisserne atter være på spil, da børnene nyder deres
”nisserier”. Vi vil klippet julepynt, tage til krybbespil i Svostrup kirke og bage småkager til Forældreglögg
torsdag d. 15. december.
Børn og aktiviteter:
På nuværende tidspunkt har vi 20 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn.
Vuggestuen har siden sommer fået 8 nye børn og flere kommer til. Gæstedagplejeordningen – Viben bliver
flittigt brugt af dagplejebørn og forældre. Det er dejligt, at have et velfungerende samarbejde med lokale
dagplejere omkring pasning af børnene, samt når de kommer på besøg eller når de bruger Vibens lokaler til
musikforløb. Vuggestuen fortsætter med at lave aktiviteter med små børnegrupper. Lige nu er der fokus på
Naturtemaet.
Børnehaven har turdage hver tirsdag for skiftende børnegrupper, samtidig har vi været heldig at få adgang til
hallen hver torsdag.
De yngste børn får tid og voksennærvær for, at få dannet relationer til andre børn og få god kontakt med de
voksne. Derfor samles de ældste vuggestuebørn og børnehavens yngste børn hver onsdag, hvor de laver
aktiviteter sammen med Louise, Lone og Tina R.
Maxigruppen har i det kommende år fast aktivitetsdag hver fredag, hvor de laver aktiviteter og opgaver som
hjælp til at blive skoleparate. Eva, Tina A. og Carsten er ansvarlige for Maxi-børnene. Vi vil genoptage
planerne med samarbejdet med indskolingen i Grauballe Skole omkring Barn til barn læring. I vil høre mere
herom, når vi har klarhed over kommende aktiviteter.
Personalenyt:
Eva bliver sygemeldt fra 28/11 til og formodentlig frem til 28/2- 2017 pga. operation. Aase bliver derfor
tilknyttet Gråspurvene i hele denne periode.
Tikva er vores nye PAU-elev og skal være tilknyttet Gulspurvene. Tikva skal være i bh i perioden 18/11 2016 18/4 2017.
Kanne, Brigitta og Lone vil i midten af januar 2017 være færdige med deres diplomuddannelse i social
inklusion og aktionslæring,
Annie pædagogstuderende i vuggestuen slutter i praktik 30. november. Vi modtager ingen ny studerende i det
næste halve år.
Venlig hilsen - Tove
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