Dagplejens nyhedsbrev januar/februar 2018
Det nye år er allerede godt i gang – og vi håber alle er kommet godt ind i det.
Vi glæder os over alt det – vi er og skal i gang med – sammen med jeres børn.
Legestuen er, som I ved, lige nu ved at blive malet og der laves om. Dette
arbejde har desværre trukket lidt længere ud end forventet – men vores mål
er, at legestue starter igen i uge 6. Vi syntes det bliver godt – med nye
udfordringer for både små og store.
Åbent hus: I slutningen af februar forventer vi at holde åbent hus – så
kommende forældre og andre interesserede kan komme forbi – og få et kig og
en snak med os. Dette vil vi annoncere i ugeavisen.
Bedsteforældredag: Ligeledes vil vi invitere til bedsteforældredag i hver af
legestuerne – invitationer til dette vil I få – når de enkelte legestuegrupper har
fastlagt dato.
Forældrebestyrelsen har været på kursus – sammen med bestyrelserne fra
øens børnehaver. En rigtig spændende aften med oplæg fra landsforeningen
FOLA – en forening for forældrebestyrelser. Vi fik gode input til hvad vi skal
arbejde mere med, og til temaer vi skal drøfte.
Uddannelse: Endnu engang er der stor begejstring fra de 2 dagplejere der er
på uddannelse lige nu. Stine og Anette er i gang med 3 uge – og i starten af
februar er det Charlotte og Irene der skal af sted i 4 uger. Så er alle færdige
med modul 2.
Selvhjulpenhed: Et tema der jævnligt er oppe – men som der er særlig fokus
på lige nu. Prøv at tænke over, hvor meget jeres børn rent faktisk kan hvis de
får lov – gå selv, i stedet for at blive båret – selv tage tøj af og på når I
kommer og går – selv om det tager tid – og tænk over om en sut er nødvendig
”lige i denne situation” – eller det bare er en vane, (der hæmmer sproget). Det
er en god ide at snakke med jeres dagplejer om disse ting. Vi ved godt, at I
kan have travlt og at der ikke er tid til at det tager meget lang tid for jeres
barn at komme i flyverdragt, støvler og hue – men tænk over at det er en god
ide at bruge tid på at få det lært, når der er tid.
Fastelavn: Der vil blive afholdt fastelavnsfester i alle legestuegrupper. I vil få
nærmere dato af jeres dagplejer. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag
med mange fine udklædninger – enkelte børn har ikke lyst – og det er OK.

Besøg fra Rise Alderdomshjem: I februar genoptager vi vores besøg og
samarbejde med Rise alderdomshjem – det har ligget stille imens der er blevet
malet i legestuen. Vi glæder os til at ses igen – det er en hyggelig formiddag
for alle.
Nye børn: I vil opleve at der indmeldes mange nye børn i den kommende tid
– og at en del børn går i børnehave. Der skal indmeldes 13 børn inden for de
næste måneder – og knapt så mange skal i børnehave. Så - nye ansigter og
ansigter der forsvinder – det er glæde og vedmod – men stort Velkommen til
alle nye – og stor Tak og farvel til alle der skal videre i livet.
Det er den togrejse vi tidligere har skrevet om her i nyhedsbrevet – og som er
så vigtig, at vi er bevidste om. Vi er med en tid – og så ”skifter rejsen” – vi
stiger af og nogen andre stiger på. Fortsat ”god tur” ønskes herfra.
Rengøring: Jette har sagt op efter mange år som vores gode rengøringsdame
– Tak for tiden til dig Jette – vi vil savne dig. Men heldigvis har vi fået lavet en
aftale med Valerie Wahlers, der også gør rent på jobcenteret – og derfor kan
kombinere de to steder. Velkommen til Valerie.

Mange hilsner fra dagplejens personale.

Vi ønsker os SNE

Så vi kan lave ”ham her”

