Nyhedsbrev januar 2019
Hej Alle
Ja så er vi i gang, og hold da op en start 😊
Vi vil sige en stor tak til alle børn og forældre for den måde, I har mødt os
på her i Kirsebærhaven. Det har været en rigtig dejlig oplevelse for os at
starte i vores nye jobs i en ny børnehave.
Hvem er vi så de nye i Kirsebærhaven?

Jariya er ansat hos os som pædagogmedhjælper i 30 timer om ugen. Hun
kender børnene i forvejen, fordi hun har været vikar i Stjernen. Jariya er
rigtig god til at lege med børnene. Jariya er altid klar med en sangleg, og så
er hun meget omsorgsfuld over for de yngste i børnehaven, som hun
spiser sammen med til frokost.

Sawsan ønsker at læse til pædagog. Hun
har ønsket at komme i praktik hos os for at
finde ud af, hvordan man arbejder som
pædagog. Børnene elsker at lege gemme
med Sawsan. Hun skal være hos
os til marts.

Anes er en ung mand der gerne
vil læse til pædagog til
september. For at prøve det, har
han ønsket at komme i praktik
hos os. Som I kan se er der et par
drenge der nyder godt af en god
historie. Han vil være her foreløbig
i 4 uger.
Jan er ansat som pædagog i 30 timer
om ugen. Jan brænder for udeliv og
bevægelse, og har været i dagtilbud i
Hadsund i 10 år. Jan er kendt i Veddum,
fordi han har spillet fodbold her i 20 år.
Privat er han udemenneske og cykler
meget.

Lotte er ansat som daglig pædagogisk leder i 37 timer om ugen.
Lotte er udepædagog og har været ansat i Mariagerfjord i 13 år, hvor
hun altid har brugt naturen meget i sit arbejde. Lotte har arbejdet 7
år i en førskolegruppe og 4 år i en børnehave i Dagtilbud Rold Skov.
Hun har arbejdet 3 år som leder af Als Ungdoms- og juniorklub.
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Den første dag i Kirsebærhavens historie
Vores første dag i Kirsebærhaven hyggede vi med dejlig morgenmad til
det blev lyst.
Så hejsede vi Villads og jeg flaget.
Solen skinnede selvfølgelig på os😊
Vi så de nye lokaler an, for der var jo ikke helt, som det plejede.
Vi legede lidt med dukker og tegnede. Spiste formiddagsmad og gik ud
og tændte et bål, som vi hyggede os omkring.
Så var vi inde og få madpakker, derefter gik vi igen ud på legepladsen.
Da vi kom ind igen bagte vi vafler. Alt i alt en dag med en masse sjov
og grin.

Udeliv
Vi vægter udelivet meget højt og som I jo nok har
opdaget, så sker det ofte at jeres børn har været ude
to gange på en dag.
Det vil være i forbindelse med, at vi har lavet noget
specielt med børnene ude eller været ude at gå en
tur om formiddagen.
Når vi kommer længere hen på året og vejret bliver
bedre, vil vi være mere ude end vi er nu.
Det meste af det vi foretager os inde, kan vi også
ude, når der er godt vejr.

Fødselsdag i Kirsebærhaven
Vi har afholdt vores to første fødselsdag i Kirsebærhaven. Emilie er blevet 3 år og Sylvester er blevet 5 år
begge to den 10. januar.
Fødselsdage i Kirsebærhaven afholdes ved, at vi pynter barnets garderobe. Vi hejser det store flag sammen
med barnet, synger fødselsdagssang, barnet får en gave af Kirsebærhaven, som består af billeder af barnet i
en ramme.
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Så spiser vi det, barnet har med hjemmefra.
Vi har ikke nogen regler for, hvad barnet må have med - så
det er op til jer, hvad I har lyst til at tage med.
Det kan være en kage, frugt, flødeboller, pølsehorn eller hvad
I nu kan finde på.

Nye tiltag i Kirsebærhaven
Smør-selv-dag: den første tirsdag i måneden og vi starter
tirsdag d. 5. februar. Børnene tager en ting med hver.
Kirsebærhaven giver rugbrød og smør. Vi laver en liste, som
man kan skrive sig på - Den kommer op en uge inden. Det gør
vi for, at børnene øver sig i at smøre selv, og har mulighed for
selv at vælge, hvad de har lyst til at spise.
Vi begynder nu at lave mad på bål så fra fredag d. 8.
februar er det ikke nødvendig at give børnene madpakke med
om fredagen.

Kommende arrangementer
Åbent hus fredag d. 1. februar kl. 13.00 til 17.00
Forældremøde d. 25. februar kl. 19.00 til 21.00.
Dagsorden til mødet kommer senere.

Fastelavnsfest - børnene møder udklædte d. 1. marts.
Vi holder en lille fest for børnene her i børnehaven, hvor vi vil slå
katten af tønden og spise fastelavnsboller.

Nye børn i Kirsebærhaven
Vi siger velkommen til Albert som starter d. 1. februar.

Venlig hilsen

Personalet i Kirsebærhaven
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