Kære forældre
Håber at I alle har haft en rigtig dejlig sommer, vejret har virkelig vist sig fra den varme
side.
Hermed et lille nyhedsbrev til jer alle i Landsbyhaven. Jeg har lidt forskellige nyheder og
nogle datoer til jeres kalender.
Bedsteforældredag:
Vi holder bedsteforældredag i børnehaven, for begge stuer på en gang. Det bliver den dag
hvor vejret arter sig fornuftigt, da vi ikke kan være inde på en gang. Vi forestiller os en lidt
anderledes dag, end den som vi har holdt i mange år. Ganske enkelt fordi vi ikke kan være
sikker på, hvad vinteren byder os i forhold til Corona.
I får da en invitation med kort varsel. Bedsteforældrene skal medbringe kage til et fælles
kagebord, vi laver kaffe og saft. Sammen vil vi hygge os et par timer.
OG hvis der ikke er noget ”som spænder ben” i december måned, så holder vi
bedsteforældredag igen, efter den traditionsrige model. Kryds finger for at vi får
muligheden, den dag har vi savnet rigtig meget.
Svømning:
Desværre lykkedes det os ikke at få en svømmetid om fredagen. Derfor svømmer vi på
skift om torsdagen, vær opmærksom på opslag på døren. Fra uge 37 er der pause i
svømmehallen, da varmtvandsbassinet skal renoveres. Når det er klar igen, er vi også klar
til at svømme.
Nyt om personale:
Der er stor mangel på uddannet pædagoger, vi har søgt flere gange og der har kun været
ganske få ledige. Derfor har vi taget en rigtig stor beslutning, en beslutning som giver os
de bedste muligheder for fremtiden i Landsbyhaven.
Minimums Normeringerne kræver mere uddannet personale og flere hænder i
børnehaverne, det glæder også os. Vi skal følge de gældende regler for normeringer, og
det gør vi selvfølgelig.
Derfor sender vi Mette på uddannelse fra 1. september 2022. Mette har en uddannelse
som lærer, men har arbejdet som pædagog i 19 år og 7 måneder i Landsbyhaven. Med de
nye normeringer og tanker om fremtiden, er det tiden at Mette begynder på UCN. Mette
skal læse fuld tid i 10 måneder, derefter er hun tilbage i huset igen. Mette vil selvfølgelig
stadig deltage i festlighederne i huset.
I forbindelse med Mettes studie, har vi været så heldige at få en Rotationspædagog i ansat.
Som Rotationspædagog har vi ansat Line Grønbæk Nielsen. Line er lige flyttet tilbage til
sin fødeby Aabybro, sammen med sin familie. Vi glæder os til at byde Line velkommen i
Landsbyhaven.
Malene vil i den periode være mere hos yngstegruppen, især om eftermiddagen.

En Lille hilsen fra Line:

Hej, mit navn er Line og jeg har været så
heldig, at jeg skal være ansat i
Landsbyhaven i de kommende 9
måneder. Jeg glæder mig til at blive en
del af jeres fantastiske sted og bidrage
med en masse positiv energi og kreative
indslag.

Høstfest:
De sidste par år, har vi ikke deltaget i høstfesten pga. Corona, vi genoptager nu vores
samarbejde med skolen omkring høstfesten. En rigtig skøn sensommeraften med små
optrin, madkurv, boder og dans. Derfor skal I sætte et kryds i jeres kalender den 16.
oktober. I vil senere få en indbydelse.
En god nyhed:
Vi har købt en cykel til 4 personer mere, så nu kan endnu flere børn komme en tur ud i det
blå. Vi bruger også cyklerne som transportmiddel til svømning.

Vi elsker at
cykle

Sang og musik:
Hver mandag klokken 9.00 har vi planlagt musik i yngstegruppen – selvfølgelig
med ”Musik Laila”.
Musik på plejehjemmet i Birkelse, begynder i september måned, vi glæder os.
Mange hilsner fra os alle
Mette, Viola, Laila, Malene, Stefan, Sjanne, Sara, AnneMarie

